
 OŚWIADCZENIE
Uczestnika1 Warsztatów Tanecznych dla dzieci i młodzieży, organizowanych w ramach

21. Festiwalu Tańców Dworskich Cracovia Danza, 28-30 (*312) lipca 2020 r.,
w związku ze stanem epidemii COVID-19

W  związku  z  działaniami  profilaktycznymi  wynikającymi  z  zagrożeniem  SARS - CoV - 2,  na  podstawie
Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS - CoV - 2
w Polsce,  wydanych  przez  Ministerstwo  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  Ministerstwo  Rozwoju  oraz
Głównego Inspektora Sanitarnego: 

Ja, niżżej podpisana/y _____________________________________________________ (imię i nazwisko opiekuna uczestnika)

Nr telefonu: _______________________________________________________________ ,

będący prawnym opiekunem niepełnoletniego ucżestnika warsżtatoó w:

_________________________________________________________________________________ (imię i nazwisko uczestnika)

1. Osówiadcżam, żże według mojej najlepsżej wiedży w okresie ostatnich 14 dni poprżedżających
żłożżenie osówiadcżenia:

◦ ani ja, ani moó j/moja podopiecżny/a nie jestesómy żakażżeni/one wirusem SARS-CoV-2;

◦ nie prżebywamy na kwarantannie lub pod nadżorem epidemiologicżnym;

2. W  prżypadku,  gdy  w  ciągu  14  dni  od  dnia  udżiału  mojego/mojej  podopiecżnego/ej
w warsżtatach  organiżowanych  prżeż  Balet  Dworski  Cracovia  Danża  wystąpią  u  mnie  lub
u niego/niej objawy żakażżenia COVID-19, żobowiążuję się nieżwłocżnie poinformowacó  o tym
fakcie  własóciwe  miejscowo  służżby  sanitarno-epidemiologicżne,  a  takżże  Organiżatora
warsżtatoó w oraż podjącó nieżbędne kroki wg wskażanó  GIS.

3. Zobowiążuję  się  w imieniu  swoim  oraż  mojego/mojej  podopiecżnego/ej  do  prżestrżegania
Regulaminu warsżtatoó w, w tym żasad beżpiecżnego funkcjonowania w trackie epidemii COVID-
19 obowiążujących w trakcie rżecżonych warsżtatoó w. 

Wyrażżam  żgodę  na  umiesżcżenie  danych  osobowych  moich  oraż  mojego/mojej  podopiecżnego/ej
żawartych w osówiadcżeniu w żbiorże danych osobowych Baletu Dworskiego Cracovia Danża – w celu
prżekażania  na żżądanie  własóciwych służżb  sanitarnych (np.  Głoó wnego Inspektoratu Sanitarnego,  ul.
Targowa  65,  03–729  Warsżawa)  w  żakresie  nieżbędnym  do  dochodżenia  epidemiologicżnego  na
wypadek  nasżego  żakażżenia  lub  wykrycia,  żże  prżebywalisómy/łysómy  w  beżposórednim  kontakcie
ż osobą żakażżoną, żgodnie ż obowiążującymi prżepisami dotycżącymi żapobiegania, prżeciwdżiałania,
żwalcżania  SARS – CoV – 2  (COVID-19).  Osówiadcżam,  żże  żostałem/am  poinformowany/a,  żgodnie
ż Rożporżądżeniem RODO, żże: 

I. Administratorem danych osobowych jest Balet Dworski Cracovia Danża, Plac na Groblach 7,
31-101 Krakoó w (dalej „Administrator”), NIP: 676-23-28-937, REGON: 120306855; 

1 Podpisuje rodzic lub inny prawny opiekun niepełnoletniego uczestnika warsztatów.
2 Data 31 lipca 2020 r. podana jest tu awaryjnie, na wypadek przesunięcia warsztatów ze względów niesprzyjających
warunków pogodowych.
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II. Administrator prżetwarża dane osobowe na podstawie:

• art. 9 ust. 2 lit. i) w żw. ż art. 6 ust 1 lit. c) i e) rożporżądżenia RODO oraż ustawą ż dnia 10
maja 2018r. (Dż.U.2018 poż.100 ż poó żón. żm.) w żw. ż art. 17 ustawy ż dnia 2 marca 2020  r.
o sżcżegoó lnych  rożwiążaniach  żwiążanych  ż  żapobieganiem,  prżeciwdżiałaniem
i żwalcżaniem  COVID-19,  innych  choroó b  żakażónych  oraż  wywołanych  nimi  sytuacji
kryżysowych  (Dż.U.  ż  2020 r.  poż.  374 ż  poó żón.  żm.)  -  celem  żapobiegania  i  żwalcżania
epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;

• art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO w celu  żawarcia,  realiżacji  i  rożlicżenia  umowy oraż realiżacji
udżiału ucżestnika w wydarżeniu.

III. Kontakt ż Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest możż liwy ża posórednictwem pocżty
elektronicżnej, pod adresem: iod@cracoviadanza.pl;

IV. Panó stwa  dane  osobowe  będą  prżechowywane  prżeż  okres  14  dni  od  daty  żakonó cżenia
warsżtatoó w;

V. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale nieżbędne do ucżestnictwa w warsżtatach.

______________________________________________ 
data, czytelny podpis opiekuna uczestnika
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