
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONCERTU 
 

ZGODNIE Z ZALECENIAMI MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU ORAZ GŁÓWNEGO 
INSPEKTORA SANITARNEGO PODCZAS WYSTĘPOWANIA NA TERENIE POLSKI WIRUSA SARS-CoV-2. 

 
 
 
W związku z uczestnictwem w Imprezie pod nazwą ______________________________________________ 
(nazwa imprezy) 

 
odbywającej się w _____________________________________________,  
 
w dniu __________________________ w ________________________, 
(nazwa miejsca) (data) 

 
niniejszym oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem 
SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie 
lub pod nadzorem epidemiologicznym. 
 
________________________________________ 
DRUKOWANYMI: Imię i Nazwisko 
 
 
________________________________________ 
Podpis 
 
 
DANE TRACKINGOWE: 
Numer telefonu kontaktowego (mobilnego): ____________________________________________________ 
Adres zamieszkania (przez najbliższe przez dwa tygodnie od daty odbycia się wydarzenia): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
________________ 
Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora Imprezy do 14 dni od daty odbycia się wydarzenia. 
Oświadczam, że dane osobowe przekazuję dobrowolnie. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Imprezy w celach związanych ze 
zwalczaniem epidemii wirusa SARS-Cov-2 oraz na ich przekazanie Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu pełniącemu nadzór epidemiologiczny i służbom porządkowym. 

Prosimy o zapoznanie się z informacją poniżej. 

 
 
 
________________________________________ 
Podpis 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Administratorem danych osobowych jest PROGRESJA MUSIC ZONE sp. z o.o., ul. Fort Wola 22, 01-258 Warszawa, kontakt: klub@progresja.com. 
Dane wskazane w niniejszym oświadczeniu gromadzimy i przechowujemy w celu zwalczania epidemii SARS-Cov-2. Dane będziemy przechowywali przez okres 3 tygodni od daty 
wydarzenia, w związku z którym oświadczenie to zostało złożone. 
Dane, jakie zbierzmy są cały czas Twoimi danymi - należą do Ciebie. Zawsze masz prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zmiany, żądania ograniczenia ich przetwarzania, 
sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz do ich usunięcia. 
Dane przekazujemy uprawnionym do tego organom na ich żądanie 
Pamiętaj, że w każdej chwili możesz: 
kontaktować się z nami w celu uzyskania informacji, jaka jest treść przekazanych przez Ciebie danych osobowych oraz jak dokładnie są one wykorzystane; 
na bieżąco aktualizować oraz poprawiać Twoje dane osobowe; 
odwołać zgodę na przetwarzanie, a także żądać usunięcia Twoich danych osobowych w całości lub części. 
W wyjątkowych przypadkach możemy nie dostosować się do Twojej prośby dotyczącej usunięcia danych osobowych. Może to nastąpić w przypadku naszego uzasadnionego interesu, a 
także naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zachowanie danych osobowych będzie miało wówczas na celu wyłącznie ustalenie okoliczności naruszeń lub 
ewentualne ustalenie odpowiedzialności za naruszenia. 

 


