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Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika wydarzenia
organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji

w Skierniewicach w trakcie trwania pandemi COVID-19

..............................................................................................................................................................
Imię i Nazwisko Uczestnika

..............................................................................................................................................................
Telefon Kontaktowy

.............................................................................................................................................................................................
Nazwa wydarzenia

Nocny Przejazd Rowerowy - „Moje Miasto Nocą” 

 Oświadczam, że zapoznałem/am się z procedurami przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas wydarzenia organizowanego 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 Ponadto oświadczam, że:

 1) według mojej najlepszej wiedzy jestem zdrowa/y, nie posiadam żadnych objawów  
 zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 2) nie przebywam na kwarantannie, nie jestem pod nadzorem epidemicznym 
 oraz nie miałam/em kontaktu z osobą zakażoną,
 3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za konsekwencje podania 
 nieprawdy.

 W przypadku, gdy wystąpią u mnie objawy chorobowe związane z COVID-19 bądź 
zostanę objęty kwarantanną lub nadzorem epidemicznym, zobowiązuję się nie uczestniczyć 
w wydarzeniu. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obo-
wiązku, w szczególności za szkody w związku z tym wynikłe i poniesione przez OSiR Skier-
niewice.

...........................................................................................................
Data i podpis Uczestnika



KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

W TRAKCIE TRWANIA EPIDEMII WIRUSA Covid-19

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach informuje, iż zgodnie 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), realizu-
jąc wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 
w Polsce pobiera od Państwa dane kontaktowe: imię, nazwisko i nr telefonu w celu wypełnienia obowiązku in-
formacyjnego ciążącego na organizatorze wydarzenia w wypadku wykrycia, że osoba zakażona SARS-CoV-2 
brała udział w organizowanym przez OSiR w Skierniewicach wydarzeniu.

Na podstawie art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 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 (Ogólnego Rozporządzenia o 
Ochronie Danych), zwanego dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców zawodów jest Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Pomologicznej 10,  96-100 Skierniewice.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD) Monikę Szyszczyńską, z którą można skontakto-
wać się za pośrednictwem adresu e-mail: m.szyszczynska@osirskierniewice.pl.

3. Uczestnicy Zawodów przystępując do nich wyrażają zgodę na bezterminowe przetwarzanie przez Admi-
nistratora następujących danych osobowych: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania (miasto), wiek (rocznik), 
nazwa szkoły lub klubu, oraz wizerunek.

4. Uczestnicy Zawodów przyjmują do wiadomości, że podanie wyżej wymienionych danych osobowych jest 
dobrowolne, jednak ich podanie jest niezbędne do udziału w Zawodach.

5. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Zawo-
dów na podstawie zgody (art.6 ust. 1 lit a RODO) jedynie w celu i zakresie niezbędnych di wykonywania zadań 
Administratora danych osobowych związanych z realizacją Zawodów i zadań statutowych, w celach podat-
kowych (dot. zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe (ar. 6 ust. 1 lit c RODO), a także w celach 
marketingowych i promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

6. Uczestnik przystępujący do Zawodów wyraża nieodpłatną zgodę na publikacje swoich danych osobowych, 
w tym osiągniętych wyników a także wykorzystanie i rozpowszechnianie swoj go wizerunku utrwalonego 
jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografiii dokumentacji filmowej) przez Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach na potrzeby przeprowadzenia Zawodów w celach informacyjnych 
i promocyjnych a w szczególności do zamieszczenia w/w na stronach internetowych Organizatora.

7. Dane osobowe Uczestników, będą przetwarzane i używane przy zachowaniu zasad obowiązującego prawa.

8. Osoby małoletnie (które nie ukończyły 16 roku życia) by wziąć udział w Zawodach powinny posiadać zgodę 
rodziców bądź prawnych opiekunów na udział dziecka w Zawodach.

9. Dane osobowe Uczestników Zawodów (wraz z wynikami i wizerunkiem) mogą zostać przekazane mediom 
(w szczególności lokalnym), współorganizatorom, sponsorom z zastrzeżeniem ust. 6.

10. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Organizator Zawodów zapewnia poufność danych osobowych i uczestników (z zastrzeżeniem postanowień 
ust.9).


