OŚWIADCZENIE
uczestnika/opiekuna Turnieju Tańca Sportowego
Oświadczenie opracowano na podstawie rekomendacji Głównego Inspektoratu
Sanitarnego w związku ze stanem epidemii choroby zakaźnej COVID-19
obowiązującym na terenie Polski.

Imię i nazwisko uczestnika/opiekuna
Telefon kontaktowy

Ja niżej podpisany/podpisana Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z „Regulaminem i procedurami zachowania bezpieczeństwa podczas udziału w zawodach
organizowanych przez Klub Sportowy „HAND to HAND 1” w czasie stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19 w Polsce”.
2. Nie mam infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, czyli:
 wysokiej temperatury (temperatura ciała powyżej 37,5°C)
 bólu głowy, gardła, mięśni
 ogólnego zmęczenia i uczucia wyczerpania
 kaszlu, duszność i problemów z oddychaniem
3. W ciągu ostatnich 14 dni nie byłam/em poddana/y nadzorowi epidemiologicznemu (kwarantannie), jak również nie
miałam/em kontaktu z osobą poddaną nadzorowi epidemiologicznemu.
4. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną COVID-19 lub z osobą podejrzaną zakażeniem.
5. Wyrażam zgodę na ewentualny pomiar temperatury ciała za pomocą termometru bezdotykowego. Przyjmuje do
wiadomości, że w przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,5°C (potwierdzonej w dwukrotnym badaniu z
zachowaniem 15 minut przerwy) nie zostanę wpuszczony/na na teren zawodów
6. Jestem świadomy(a), że pomimo stosowania przez K. S. „HAND to HAND 1” szczególnych procedur bezpieczeństwa i
postępowania oraz zastosowanych środków przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych istnieje ryzyko
zakażenia wirusem SARS CoV-2
7. Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez K. S. „HAND to HAND 1” zawartych
w niniejszym oświadczeniu na czas i w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka dla potrzeb
uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Klubie Sportowym „HAND to HAND 1” oraz w celach związanych z
działalnością statutową Stowarzyszenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (RODO). Przysługuje mi prawo
do wglądu w te dane, ich poprawiania lub uzupełniania. Podanie danych jest dobrowolne, niezbędne do udziału w
Turnieju Tańca Sportowego.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
1. K.S „HAND to HAND 1” oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., tzw. RODO), dla których
Administratorem danych osobowych jest K.S. „HAND to HAND 1”, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa
2. Organizator zajęć K.S. „HAND to HAND 1” zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Polityka Prywatności K. S. „HAND to HAND 1”: https://bit.ly/2Yx7oZq
4. Statut K. S. „HAND to HAND 1”: https://www.handtohand.pl/o-nas/statut
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Data wypełnienia oświadczenia

……….…………………………………………………...
czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka

