
 

OŚWIADCZENIE 

Ja niżej podpisany/-a w związku z tym, że biorę udział w realizacji koncertu pod roboczym tytułem „EARTH FESTIVAL UNIEJÓW 2020. 

GWIAZDY DLA CZYSTEJ POLSKI” (dalej: „Koncert”) organizowanego przez Mariusz Woźniczka VISIONAIR  (dalej: „VISIONAIR”) w 

dniu 23 sierpnia 2020 r., zobowiązuję się stosować do poleceń VISIONAIR w zakresie ochrony przeciwwirusowej, w tym zobowiązuję się 

poddać badaniu temperatury oraz stosować się do innych zasad VISIONAIR związanych z realizacją Koncertu w okresie epidemii koronawirusa 

oraz do regulaminu i zasad obowiązujących na terenie realizacji Koncertu, to jest na oznaczonym terenie imprezy masowej na terenie Term 

Uniejów w Uniejowie. Przy tym oświadczam, że:  

a) posiadam wiedzę o trwającym stanie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (które jest zdarzeniem zewnętrznym, 

niezależnym od woli VISIONAIR) oraz akceptuję ryzyko związane z uczestnictwem w Koncercie;  

b) jestem zdolny/-a do uczestnictwa w Koncercie, przede wszystkim ze względu na stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek 

okoliczności, które mogą zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu innych uczestników Koncertu (imprezy masowej); 

c) zobowiązuję się do zachowania odległości nie mniejszej, niż 1,5 metra od innych uczestników Koncertu oraz do noszenia na twarzy 

maseczki na terenie Koncertu. Nierealizowanie niniejszego zobowiązania może skutkować usunięciem uczestnika z miejsca imprezy 

masowej;  

d) zobowiązuję się do okazania dowodu tożsamości na prośbę ochrony oraz przedstawiciela VISIONAIR z widocznym identyfikatorem; 

e) przyjmuję do wiadomości, że wypełnienie, podpisanie i posiadanie niniejszego Oświadczenia nie gwarantuje udziału w Koncercie ze 

względu na ograniczoną ilość miejsc na terenie imprezy masowej; 

f) zapoznałem/-am się z regulaminem i zasadami obowiązującymi na terenie realizacji Koncertu, to jest na oznaczonym terenie imprezy 

masowej na terenie Term Uniejów w Uniejowie; 

g) w przypadku, gdy wystąpią u mnie objawy chorobowe związane z COVID-19 bądź zostanę objęty kwarantanną lub nadzorem 

epidemicznym zobowiązuję się do nieuczestniczenia w Koncercie i poinformowania o tym fakcie VISIONAIR.  

 

Proszę o zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi: 

a) czy w ciągu 2 tygodni przebywał Pan/Pani za granicą?  TAK/NIE 

b) czy ktoś z Państwa domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? TAK/NIE 

c) czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym 

(kwarantanna)?  TAK/NIE 

d) czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, 

inne nietypowe)? TAK/NIE 

e) czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników? TAK/NIE 

Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 

 

 

 

Imię i nazwisko: ______________________________ 

 

 

Miejsce zamieszkania:___________________________ 

 

 

Podpis:______________________________________ 

 

 

Data:______________________________________ 

 

 

Tel. kontaktowy: _______________________________ 

 

 

 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

VISIONAIR informuje, iż zgodnie 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), realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce pobiera od 

Państwa dane kontaktowe wymienione powyżej, tj.: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i numer telefonu kontaktowego w celu wypełnienia 

obowiązku informacyjnego ciążącego na organizatorze wydarzenia w przypadku wykrycia, że osoba zakażona SARS-CoV-2 brała udział w 

organizowanym przez VISIONAIR Koncercie. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mariusz Woźniczka VISIONAIR, prowadzący swoją działalność w Łodzi, przy ul. 

Piłkarskiej 79, 94-121 Łódź, NIP: 7711354322, e-mail: mariuszvisionair@gmail.com, tel.:607-352-554 

2. W sprawie swoich danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod adresem: mariuszvisionair@gmail.com 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) tj. 

spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – poinformowanie służb sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą 

zakażoną SARS-CoV-2. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu wzięcia udziału w Koncercie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości wzięcia udziału w Koncercie. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

6. Dane osobowe nie będą poddane automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 18 dni od daty odbycia się Koncertu. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia ich przetwarzania. 

9. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan zwrócić do Administratora z prośbą o udzielenie 

informacji. 

10. Niezależnie od powyższego, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  
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