
OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisany(a) …………………….....……….………..........................zam. w …………………..….....……… przy ulicy 

…………………………………………………………… tel. …………………………...., e-mail. ………………………………… 

w związku z uczestniczeniem przeze mnie w wydarzeniu …………………………………….. organizowanym przez Centrum 

Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w dniu ………………….. niniejszym oświadczam, że zgodnie z 

informacjami posiadanymi przeze mnie na dzień wydarzenia:  

 nie występują u mnie objawy charakterystyczne dla osób zakażonych wirusem SARS-COV-2, takie jak podwyższona 

temperatura, kaszel, duszności, bóle mięśniowe lub nadzwyczajne zmęczenie ani też w okresie ostatnich 14 dni nie 

pozostawałem(am) w bezpośrednim kontakcie z osobami, u których wystąpiły takie objawy;  

 w okresie ostatnich 14 dni nie przebywałem(am) poza granicami Polski, w których utrzymuje się wysoka transmisja 

wirusa SARS-COV-2;  

 w okresie ostatnich 14 dni nie przebywałem(am) jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono 

pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV-2;  

 nie miałem(am) kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-COV-2 lub którą poddano 

kwarantannie w związku z podejrzeniem wystąpienia tego wirusa; nie jestem poddany(a) żadnej procedurze sanitarnej w 

związku z epidemią wirusa SARS-COV-2.  

 Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez 

Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w okresie obowiązywania na terenie Polski stanu 

epidemii wirusa SARSCOV-2 oraz związanych z tym ograniczeń w działalności instytucji kultury oraz przyjmuję do 

wiadomości, że fakt uczestniczenia przeze mnie w wydarzeniu/ zajęciach  oznacza akceptację zapisów tego regulaminu.  

                                          …………………………………                            …………………………………. 

                              (data)                                                                                                        (czytelny podpis) 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych)   wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-

Południe m.st. Warszawy, w celu organizacji, promocji i dokumentacji zajęć w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr. tel., e-mail.       

    ……………………………                            …………………………………. 

                 (data)                                                                                             (czytelny podpis) 

 


