
 

OŚWIADCZENIEO STANIE ZDROWIA 

dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19. 

1.Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy: 
 

nie jestem osobą zakażoną COVID-19(obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie 
występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle    
mięśni, bóle gardła), 
 

nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym  
 

w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie COVID–
19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym. 
 
2.Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu 
koronawirusem COVID-19 obowiązujące w CENTRUM REKREACJI ASTORIA 
 
3.Oświadczenie składam w związku z udziałem w 
 

ZIMOWYCH  MISTRZOSTWACH POLSKI JUNIORÓW W PŁYWANIU 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

BYDGOSZCZ 12-14 XI 2021r. 
 
4.Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio po 
wydarzeniu następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie 
koronawirusem.  
 
 
........................................................................                                  .............................................................. 
 
Imię i nazwisko-CZYTELNIE                                                                            własnoręczny podpis  
 
 
 
........................................................................Numer telefonu 
 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                             
     „START BYDGOSZCZ”   ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz, 

    2. Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych pod    
         adresem   ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz 
   3.   Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i organizowaniem wydarzenia, w     
        szczególności zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6   
         ust. 1 lit. f RODO) przez okres do miesiąca czasu po zakończeniu wydarzenia. 
    4.  W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS (Główny   
         Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym. 
    5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa.  
    6. Ma Pan/i prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia   
        przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie i zgodnie z art. 15-22 RODO. 
    7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO (uodo.gov.pl) 
    8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w zawodach. 

 


