
Oświadczenie uczestnika GRAND PRIX Radkowa i Ziemi Kłodzkiej 

na Hali Sportowej  w Ścinawce Średniej w związku ze stanem epidemii COVID -19 

w dniu 19-09-2020 roku 

                                                                                                                                                                                                                                                

JA  niżej podpisany 

 

oświadczam, że: 

 

1. Według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia: 

- nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2; 

- nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu GRAND PRIX Radkowa i Ziemi 

Kłodzkiej  wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym 

fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Urząd Miasta i Gminy w Radkowie  na 

adres mailowy: sekretariat@radkowklodzki.pl. 

3. Zobowiązuję się do przestrzegania reżimu sanitarnego w związku z epidemią COVID - 19. 

4.W wydarzeniu biorę  udział na własną odpowiedzialność i ponoszę związane z tym ryzyko. Przyjmuję do 

wiadomości, że udział w wydarzeniu wiąże się z pomiarem temperatury, zasłanianiem ust i nosa oraz częstą 

dezynfekcją rąk. 

Ścinawka Średnia, dnia 19.09.2020 r.  

………………………………………………………………………………………………… 

(czytelny podpis składającego oświadczenie, za osoby niepełnoletnie rodzic lub opiekun prawny) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radków, ul. Rynek 1, 57-420 

Radków,  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- u.krol@radkowklodzki.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną COVID-

19 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w tym informowania uprawnionych służb 

epidemiologicznych o wystąpieniu zarażenia lub zagrożenia takim zakażeniem oraz celem kontaktu w sprawach 

tym związanych. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) 

rozporządzenia RODO oraz w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i 

zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa takich jak Główny Inspektor Sanitarny i służby porządkowe, 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od daty ich przekazania przez okres 14 dni od daty 

wydarzenia, 

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych 

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie 

zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi, w tym wypadku związanymi z 

zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem COVID-19. 


