
       Załącznik nr 1 

 

Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika IV edycji Konferencji Firma Przyszłości. 

 

   Jestem zaszczepiony/a pełnym cyklem szczepień przeciwko SARS-COV2 

   Nie jestem zaszczepiony/a pełnym cyklem szczepień przeciwko SARS-COV2 

 

1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy 

 

 nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV2 (obecnie nie występują u mnie ani moich 

domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. 

gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, biegunka, wymioty), 

 nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym 

 w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o 

zakażenie SARS-CoV2 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym. 

 

2. Oświadczenie składam w związku z udziałem w IV edycji Konferencji Firma Przyszłości, która 

odbędzie się 5.10.2021 r. w CKK Jordanki w Toruniu. 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Konferencji  i zastosuję wszelkie środki 

bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem SARS-CoV2 

obowiązujące podczas konferencji. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby 

w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio po wydarzeniu następującym pojawiły się 

zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem. 

 

 

 

 

………………………………………..  …………………………………………..  ………………………………… 

Imię i nazwisko (czytelnie)  numer telefonu           data, podpis 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

Poniżej (na drugiej stronie dokumentu) znajdzie Pan/i ogólne zasady, zgodnie z którymi przetwarzamy dane osobowe, a w 

konkretnych sytuacjach służymy szczegółowymi informacjami na interesujący Pana/Panią temat. Gdyby któryś z poniższych 

zapisów wydał się niejasny lub wzbudził wątpliwości - prosimy napisać na adres mailowy biuro@iph.torun.pl.  

 

mailto:biuro@iph.torun.pl


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

Administratorem danych osobowych (dalej: "Administrator") jest Izba Przemysłowo-Handlowa w 

Toruniu z siedzibą w Toruniu (87-100) przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41a. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA  

- Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu organizacji Pana/Pani uczestnictwa w wybranej 

konferencji („Wydarzenie”).  

- Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:  

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (dane osobowe znajdujące się w oświadczeniu o stanie zdrowia i nie stanowiące 

danych szczególnych kategorii  

- w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail)  

- art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem 

publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 

zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki 

(dane osobowe w postaci informacji o stanie zdrowia)  

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu. 

ODBIORCA DANYCH  

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie 

przepisów prawa w tym Główny Inspektorat Sanitarny, 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH  

- Pana/Pani dane osobowe znajdujące się w oświadczeniu o stanie zdrowia i nie stanowiące danych 

szczególnych kategorii  

- w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz informacji o stanie zdrowia przetwarzane będą 

przez Administratora przez 2 tygodnie od daty Wydarzenia a następnie zostaną usunięte, w postaci 

informacji o stanie zdrowia  

- stanowiące szczególną kategorię danych przetwarzane będą przez Administratora przez 2 tygodnie 

od daty Wydarzenia a następnie zostaną usunięte,  

- Dane osobowe nie będą przetwarzane jeżeli zgłoszony i uznany zostanie Pana/Pani sprzeciw wobec 

takiego przetwarzania. 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ  

- Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania.  

- Może Pan/i wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.  

- Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych. 

 


