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OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
III OTWARTEGO TURNIEJU ZESPOŁÓW CHEERLEADERS 

„W OGRODZIE BARW I DŹWIĘKÓW” 
GRAND PRIX POLSKI CHEERLEADERS 2020  

KAŁUSZYN/CEGŁÓW 03.10.2020 
 
W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, 
na podstawie Wytycznych dla organizatorów zawodów sportowych w trakcie 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Głównego Inspektora 
Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej;                                                                           
 
Ja, niżej podpisana/y 
IMIĘ I NAZWISKO:   …………………………………………………………………………………………………….. 
TELEFON KONTAKTOWY:   …………………………………………………………………………………………………….. 
Według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających 
złożenie oświadczenia: 

1. Oświadczam, że: 
 nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2 
 nie miałem/miałam kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie 

wirusem SARS-CoV-2 
 nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym 
 nie występowały u mnie objawy takie jak: suchy kaszel, gorączka, duszności 
2. Zobowiązuję się do bezzwłocznego poinformowania organizatorów III 

Otwartego Turnieju Zespołów Cheerleaders Kałuszyn/Cegłów 2020,                   
gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu wystąpią u mnie 
objawy zakażenia COVID-19. Zobowiązuję się również niezwłocznie 
poinformować o w/w fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne 
i epidemiologiczne oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS.  

3. Zobowiązuję się do przestrzegania wewnętrznych procedur III Otwartego 
Turnieju Zespołów Cheerleaders Kałuszyn/Cegłów 2020, dotyczących zasad 
bezpiecznego funkcjonowania w trakcie epidemii SARS-CoV-2. 

4. Zobowiązuję się do noszenia maseczki ochronnej lub innego zabezpieczenia 
zakrywającego usta i nos we wszystkich miejscach z wyłączeniem 
wyznaczonych stref.   

 
………………………………………………………………                         ………………………………….……………………………….. 
              Miejscowość, data                 Czytelny podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem                   
o ochronie danych osobowych - Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 - RODO , że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: 
Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń”  
z siedzibą w Kałuszynie, ul. Pocztowa 4, 05-310 Kałuszyn 

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której 
dane dotyczą, w celu i w zakresie związanych z działalnością statutową 
Stowarzyszenia Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” oraz w związku. 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 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej 
koronawirusem SARS-CoV-2. 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  
e-mail: drzewopokolen@wp.pl, tel.: +48 25 757 60 21  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny                              
do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz                          
w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do odwołania zgody. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do 
przenoszenia danych. 

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne ze względów związanych                      
z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ochrony 
przed zagrożeniem zdrowotnym. Dot. zapobiegania i zwalczania wirusa 
SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej Covid-19.  

 
 
 
………………………………………………………………                         ………………………………….……………………………….. 
              Miejscowość, data                 Czytelny podpis 
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