
Sopot, dnia .................................. 2022 roku  

............................................................................................. (imię i nazwisko)  

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

Oświadczam, że nie występują u mnie objawy chorobowe w postaci kaszlu, gorączki, pro-
blemów z oddychaniem oraz inne objawy, które mogłyby wskazywać na wystąpienie u mnie 
choroby COVID-19.  

Ponadto oświadczam, że ani ja, ani żadna z osób wspólnie ze mną zamieszkujących nie jest 
poddana kwarantannie oraz nadzorowi epidemiologicznemu.  

JESTEM / NIE JESTEM w pełni zaszczepiony szczepionką przeciw SARS-CoV-2 (właściwe 
podkreślić)  

 

 

 

 

 

 

............................................................. (podpis)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna  

Informujemy, że:  

1)  Administratorem danych wskazanych w oświadczeniu jest Miejska Biblioteka Publiczna  
z siedzibą w Sopocie przy ul. Jakuba Goyki 1.  

2)  Celem zbierania danych osobowych jest zminimalizowanie ryzyka zarażenia chorobą CO-
VID-19 uczestników wydarzenia Spotkanie z Adamem „Łoną” Zielińskim, odbywającym 
się 21 lutego 2022 roku w Sopotece (Tadeusza Kościuszki 14).  

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fi-
zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
zwane potocznie RODO), w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie 
wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. Dane o stanie zdrowia są przetwa-
rzane na podstawie 6 ust. 1 pkt. a) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt a) w zakresie w jakim dane osobowe 
przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie oraz art. 
6 ust.1 pkt. d) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 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 kryzyso-
wych oraz art. 8a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również na podstawie art. 9 
ust. 2 pkt i) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

4)  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i 
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Oso-
bowych;  

5)  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób zgro-
madzonych na wydarzeniu. 

6)  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.  

7)  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.  

8)  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trze-
ciego lub organizacji międzynarodowej.  



9)  Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.  

10) Dane osobowe gromadzone na podstawie innej niż w wyrażonej zgodzie na przetwarzanie 
danych osobowych będą przechowywane przez okres wymagający ich przechowywania zgod-
nie z obowiązującym w tym zakresie prawem lub przez okres 14 dni od dnia ich podania, a w 
przypadku danych dotyczących faktu zaszczepienia, nie będą gromadzone ani przechowywane, 
a jedynie przetwarzane w chwili weryfikacji ww. faktu, za zgodą dysponenta danych osobo-
wych.  

11) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości 
na adres e-mail iod@sopot.pl.  

 


