OŚWIADCZENIE
uczestnika imprezy/koncertu
Ja niżej podpisana/-y oświadczam, że nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującą chorobę COVID-19 oraz nie
przebywam na kwarantannie, nie jestem objety’a kwarantanną, ani też nie jestem pod nadzorem epidemiologicznym.

IMIĘ I NAZWISKO:

ADRES ZAMIESZKANIA:
przez najbliższe 2 tygodnie

TELEFON
KONTAKTOWY:
NAZWA I DATA
KONCERTU
Oświadczam również że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że akceptuję regulamin imprezy.

…………………..……….
(Czytelny podpis)

Przetwarzanie ww. danych osobowych następuje zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. c) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt. i) Ogólnego
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO), jako realizacja obowiązków wynikających z wytycznych Głównego
Inspektoratu Sanitarnego nałożonych na podmioty organizujące wydarzenia kulturalne. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane
przez obsługującego klub Rudeboy, „PER ARTE” ul. 1-go Maja 20, 43-300 Bielsko-Biała jacek@perarte.pl, do 14 dni od daty odbycia
się wydarzenia oraz mogą być udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu lub właściwym miejscowo Stacjom Sanitarno –
Epidemiologicznym w związku z realizacją ich zadań. Podanie ww. danych jest warunkiem uczestnictwa w Imprezie.
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