
Oświadczenie uczestnika wydarzenia w związku ze stanem epidemii COVID-19 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożenia SARS- CoV- 2, na podstawie 

Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wydanych przez 

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora 

Sanitarnego (GIS): 

Ja, niżej podpisana/y _________________________________________________________________    

nr telefonu:_________________________________________________________________________ 

adres e-mail: ________________________________________________________________________ 

oświadczam, iż: 

1. Nie jestem zakażony/a wirusem SARS-COV-2. 

2. Nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

3. W ciągu ostatnich 3 dni nie występowały u mnie i nie występują obecnie objawy infekcji 

wirusowej, w szczególności takie objawy jak: temperatura ciała powyżej 37 st. C, katar, kaszel, 

bóle głowy, bóle gardła, bóle mięśni, bóle kostno – stawowe. 

4. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez 

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (dalej NIMiT) wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, 

zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i 

epidemiologiczne, a także NIMiT. 

Powyższe dane osobowe będą przechowywane przez NIMiT, z siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 8 

(będącym zgodnie z RODO Administratorem Danych Osobowych) w celu ewentualnego przekazania na 

żądanie właściwych służb sanitarnych (np. GIS) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego 

na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą 

zakażoną.  

Podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO w zw. 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.). 

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do możliwości uczestniczenia 

w wydarzeniu. 

Zostałem poinformowany, iż moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty 

wydarzenia a po tym okresie zostaną usunięte. 

Wszelkie informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez NIMiT można znaleźć na stronie 

internetowej pod adresem https://nimit.pl/ochrona-danych-osobowych. 

 

........................................................................ 

data, czytelny podpis 

https://nimit.pl/ochrona-danych-osobowych

