OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA IMPREZY ARTYSTYCZNEJ
W CENTRUM KULTURY I ROZRYWKI EXPLOSION W RADOMIU
Imię i nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr tel. ………………………………………………………………………………………….. (podanie nr. telefonu jest dobrowolne).

W związku z Twoim dobrowolnym udziałem w imprezie organizowanej w Centrum Kultury i Rozrywki
EXPLOSION w Radomiu („CKR EXPLOSION”), w celu ochrony zdrowia Twojego, jak również innych osób
przebywających w Klubie, prosimy o wypełnienie niniejszego oświadczenia.
Organizatorem imprezy w Centrum Kultury i Rozrywki Explosion jest spółka EXPLOSION CLUB Sp. z o.o. sp.
komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-784), pod adresem ul. Stokłosy 6/1, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000704952, NIP 9512300595, REGON
142166064 („Spółka”).
Spółka wymaga podania przez Ciebie danych i informacji określonych w niniejszym oświadczeniu w związku z
ogłoszeniem przez organy państwowe na terytorium Polski epidemii wywołanej zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. 2020 r. poz. 566 ze zm.).
Twoje dane będą zabezpieczone zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i rozporządzeniem PE i Rady
UE z dnia 27 kwietnia 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 (RODO) i
użyte będą jedynie do ochrony zdrowia publicznego oraz organizacji imprezy w CKR EXPLOSION z Twoim
udziałem.
Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y, że podczas przebywania w CKR EXPLOSION, pomimo zastosowania
środków ochrony, może dojść do zarażenia wirusem SARS-CoV-2. Oświadczam ponadto, że akceptuję powyżej
określone ryzyko, a mój udział w imprezie w CKR EXPLOSION jest dobrowolny. Zrzekam się również wszelkich
roszczeń wobec Spółki związanych z możliwością zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie przebywania przeze
mnie w CKR EXPLOSION.
Oświadczam, że w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających złożenie niniejszego oświadczenia:
1. Nie stwierdzono u mnie zarażenia wirusem SARS – CoV – 2.
2. Nie zostałam/em poddana/y obligatoryjnej kwarantannie związanej z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS
– CoV – 2.
3. Nie przebywałam/em w bezpośrednim kontakcie z osobami, wobec których wystąpiły okoliczności wskazane
w punktach 1-2 powyżej.
Oświadczam ponadto, że w dniu złożenia przeze mnie oświadczenia, nie występują u mnie następujące objawy
chorobowe: gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśniowe, brak powonienia i smaku, nadzwyczajne zmęczenie.
Zobowiązuję się do przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Klubie mających na celu
zapobieganie zarażenia się wirusem SARS – CoV – 2.

…………………………………………..
(data i własnoręczny podpis)

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
1.

Twoje dane osobowe podane w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane przez spółkę EXPLOSION
CLUB Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie.
2. Spółka EXPLOSION CLUB Sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-784), pod adresem
ul. Stokłosy 6/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000704952, NIP 9512300595, REGON 142166064 („Spółka”) jest administratorem Twoich danych
osobowych.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w zakresie:
1) Twojego udziału w imprezie w Klubie;
2) ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych;
3) realizacji ewentualnych roszczeń i ochrony praw przez Spółkę;
4) dopełnienia przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o
rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a), lit. c), lit. d) i lit. f) oraz art. 9 ust.
2 lit. i) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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.
4. Spółka będzie przetwarzała Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków
wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych, a także przez okres
wymagany do ochrony zdrowia Twojego i innych uczestników imprezy w Klubie określony w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa wprowadzonych w związku ze stanem epidemii wirusa SARS – CoV – 2
na terytorium Polski.
5. Spółka nie będzie udostępniała Twoich danych osobowych osobom trzecim, bez Twojej wyraźnej zgody.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Spółkę bez Twojej zgody wyłącznie podmiotom
współpracującym ze Spółką w zakresie niezbędnym do organizacji imprezy w Klubie i prowadzenia
działalności gospodarczej przez Spółkę (w tym doradcom księgowym, podatkowym, prawnym), a także
podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom
ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa). Dane osobowe mogą zostać udostępnione w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i
służbom opieki medycznej w celu ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV2.
6. Spółka informuje, że masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, a gdy nie ma
podstaw do przetwarzania – prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
7. Wszelkie pytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Spółkę należy
kierować na adres e-mail: biuro@explosionclub.pl albo w formie pisemnej na adres Spółki: ul. Stokłosy
6/1, 02-784 Warszawa.
8. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do Twojego udziału w imprezie
organizowanej w Klubie.

……………………………..
(podpis)

