
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA  
 

W związku z organizowaniem przez Sodexo Polska sp. z o.o. Wydarzenia, które odbędzie się w dniu 16 września 
w ApartHotel Termy Uniejów z  uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachowanie 
zasad bezpieczeństwa niniejszym oświadczam, że:  

 

• *zgodnie z moją wiedzą w okresie ostatnich 14 dni nie byłem zakażony/zakażona wirusem SARS-CoV-
2, ani nie kontaktowałem się z osobą zarażoną;  

• Otrzymałam/em negatywny wynik szybkiego testu na Covid-19, wykonanego na dzień przed 
rozpoczęciem Wydarzenia  

• *nie przebywam na kwarantannie, ani w okresie ostatnich 14 dni nie miałem kontaktu z osobą 
przebywającą na kwarantannie;  

• *niezwłocznie poinformuję Organizatora o ww. objawach chorobowych, takich jak: duszność, 
podwyższona temperatura ciała (powyżej 37,5°C), trudności w oddychaniu, ograniczenie lub utratę 
węchu/smaku, objawy przeziębieniowe (kaszel, ból gardła, ból głowy, zmęczenie, bóle mięśniowe itp.) 
zauważonych u siebie przed Wydarzeniem, w jego trakcie oraz w ciągu 14 dni po jego zakończeniu;  

• *zachowam wszelkie środki ostrożności oraz obowiązkowej higieny  mających na celu zapobieganie 
tworzenia warunków zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników Wydarzenia oraz bezpieczeństwu 
publicznemu, w  szczególności związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-
2 i będę w tym zakresie kierował/kierowała się wszelkimi wytycznymi Organizatora;  

• *zdaję sobie sprawę z zagrożeń, które mogą być związane z wzięciem udziału w Wydarzeniu – w tym 
zdrowotnych – i biorę w nim udział na własne ryzyko i odpowiedzialność. Jednocześnie przyjmuję pełną i 
nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wywołane w związku z nieprzestrzeganiem przeze mnie Zasad 
Bezpieczeństwa.  

W przypadku braku możliwości złożenia oświadczenia/zobowiązania oznaczonego „*” rubrykę należy zostawić 
pustą. W takim przypadku Uczestnik ma obowiązek zrezygnować z udziału w Wydarzeniu, a Organizator ma 
prawo nie dopuścić do jego udziału.  
  

  
________________________          _____________________________  

data       podpis Uczestnika  

  
 
 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych  
na podstawie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  

• Administratorem danych osobowych jest Sodexo Polska sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.  

• Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Grupy Sodexo: e-mail dpo.group@sodexo.com.   

• Kontakt w sprawach lokalnych dotyczących danych osobowych: e-mail privacy.onsite.pl@sodexo.com.  

• Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w zw. z art. 
9. ust. 2 lit i) RODO w zw. z art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi oraz wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami – celem zapobiegania epidemii wywołanej 
koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia pracowników, a w 
przypadku dobrowolnej informacji o zaszczepieniu na COVID-19 na podstawie zgody osoby (art. 9 ust. 2 lit a) RODO).  

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Wydarzeniu.   

• Dane będą przetwarzane przez okres 30 dni.   

• Dane mogą być przekazane także uprawnionym organom państwowym, gdy wynika to z obowiązujących przepisów 
prawa (w szczególności inspekcji sanitarnej), w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek 
zakażenia lub wykrycia kontaktu z osobą zakażoną. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na 
nasze zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i zgodnie z jego poleceniami, a także 
niezależni zewnętrzni usługodawcy będący odrębnymi administratorami.   

.   

  
 

 

UWAGA: Oświadczenie będą przechowywane tylko 30 dni od dnia złożenia oświadczenia.  

Następnie zostaną zniszczone. 
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