Bilet dla osoby niezaszczepionej

OŚWIADCZENIE
W związku z Państwa udziałem w wydarzeniu BiznesTrendy 2021, które odbędzie się dnia 23 września 2021
r. w Bydgoszczy celu ochrony Państwa zdrowia oraz innych uczestników Wydarzenia, zwracamy się z
prośbą o wypełnienie tego oświadczenia. Państwa dane osobowe będą zabezpieczone zgodnie z przepisami
RODO i użyte jedynie w celu ochrony zdrowia publicznego.
Złożenie oświadczenia o treści zawartej w I części (oświadczenie uczestnika) jest warunkiem udziału w
Wydarzeniu.
I OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Wedle mojej najlepszej wiedzy, ja niżej podpisany:
……………………………………………………………………………………………
(imię oraz nazwisko)

Numer PESEL: ………………………………..…………………………………………
(W przypadku nie podania numeru PESEL, obowiązkowo wypełnieniu podlega część II (dane kontaktowe)).

1. Oświadczam, że:
1) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS – CoV – 2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
2. Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych uczestników Wydarzenia, zobowiązuję się przebywając
na Terenie Wydarzenia do:
a) zakrywania ust i nosa za pomocą środków ochrony osobistej tj. maseczki;
b) zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od innych uczestników Wydarzenia;
c) stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi w zakresie właściwej
organizacji Wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z
przedmiotowego Regulaminu.
3. Akceptuję postanowienia Regulaminu reżimu sanitarnego dotyczącego zasad bezpieczeństwa podczas
konferencji BiznesTrendy 2021 w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa i
zobowiązuję się zastosować do zasad w nim opisanych.
4. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w Wydarzeniu wystąpią u mnie objawy
zakażenia, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i
epidemiologiczne, a także Organizatorów na adres mailowy: biznestrendy@tandem.pl oraz podjąć
niezbędne kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus.

II DANE KONTAKTOWE
Działając w słusznie pojętym interesie ochrony zdrowia i życia, dbając o Państwa bezpieczeństwo, prosimy o
pozostawienie numeru kontaktowego w celu ułatwienia służbom sanitarnym szybkiego kontaktu z Państwem
na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym Wydarzeniu.
Numer kontaktowy: …………………………………………………………….
Adres e-mail: …………………………………………………………….
Oświadczam, iż dobrowolnie wskazuję moje dane kontaktowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie.

…………………………………………..
(data i własnoręczny podpis)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Stosownie do art. 13 Rozporządzenie 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 (dalej:
RODO) pragniemy poinformować, że:
1. Administrator – Administratorami na zasadach Współadministrowania, czyli podmiotami decydującym o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych są:
a) TANDEM Agencja Marketingowa Sp. z o.o., ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz, NIP: 554 292 92 26, KRS:
0000555588, REGON: 361375387, tel. 52 584 93 23, e-mail: sekretariat@tandem.pl, reprezentowaną przez
Małgorzatę Pelc (dalej: Administrator);
b) „Pracodawcy Pomorza i Kujaw" Związek Pracodawców, ul. ul. Gdańska 141/3/6, 85-022 Bydgoszcz, NIP: 554-1019-060, KRS: 0000109572, REGON: 090586671, tel. 52 524 09 20, e-mail: biuro@pracodawcy.info.pl,
reprezentowany przez Mirosława Ślachciaka,
2. Inspektor Ochrony Danych – Administrator TANDEM Agencja Marketingowa Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych z którym można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych wysyłając pismo
na adres ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz lub przesyłając korespondencję na adres e-mail: sekretariat@tandem.pl;
3. Cel przetwarzania danych osobowych - Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z sytuacją
epidemiologiczną w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w tym informowania uprawnionych służb
epidemiologicznych o wystąpieniu zarażenia lub zagrożenia takim zakażeniem oraz celem kontaktu z uprawnionymi organami
w sprawach z tym związanych oraz w celu przestrzegania przez Administratorów obowiązku limitu miejsc na Wydarzeniu
nałożonego przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861).;
4. Podstawa przetwarzania danych osobowych - Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach określonych w pkt. 3 na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, oraz art. 9 ust. 2 lit. a, i oraz f RODO w związku z przepisami 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, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, , a także wydanymi na podstawie powyższych
przepisów rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z
wystąpieniem stanu epidemii, wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacjami Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które nakładają na Administratora
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, co dotyczy zarówno pracowników i osób przebywających na
terenie: Bydgoskie Centrum Targowo - Wystawiennicze, ul. Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz oraz w związku z obowiązkiem
limitowania miejsc podczas Wydarzenia na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861).;
5. Obowiązek i dobrowolność podania danych osobowych - Podanie danych osobowych w części pierwszej pkt. 1 i 2
Oświadczenia Covid-19 jest obowiązkowe i stanowi warunek wejścia na Teren Wydarzenia i uczestniczenia w Wydarzeniu.
Podanie danych w pierwszej część Oświadczenia pkt. 3 jest dobrowolne, związane z wolą Uczestnika wydarzenia niewliczania
do limitu miejsc. Zgoda na podanie danych kontaktowych choć dobrowolna, jest wskazana. Zgoda może być cofnięta w każdym
czasie;
6. Udostępnienie danych osobowych - Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym
takim jak: Główny Inspektor Sanitarny i służby porządkowe w zakresie i celu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa
oraz podmiotom i osobom dokonującemu weryfikacji oświadczeń w imieniu Administratorów.Okres retencji danych
osobowych - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratorów od daty ich przekazania przez okres
dwóch tygodni, a po tym czasie zostaną zniszczone, chyba że zaistnieje podstawa do przetwarzania przez dłuższy okres, jeżeli
okaże się to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów wskazanych powyżej, a w tym w
celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
7. Okres retencji danych osobowych - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratorów od daty ich
przekazania przez okres dwóch tygodni, a po tym czasie zostaną zniszczone, chyba że zaistnieje podstawa do przetwarzania
przez dłuższy okres, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
wskazanych powyżej, a w tym w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
8. Prawa osoby, której dane dotyczą - W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratorów,
przysługują Pani/Panu prawa na warunkach i w zakresie określonym w RODO w tym: sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana na
danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Profilowanie i przekazanie danych osobowych poza obszar EOG - Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i
przekazaniu poza obszar EOG;

