Załącznik nr 1

DEKLARACJA UCZESTNIKA
wycieczki na inaugurację roku turystycznego 2022
w dniu 22 grudnia 2022 r.
Ze względu na ograniczenie do 10 osób limitu osób w jednej grupie zwiedzających
w muzeach (limit ten nie obejmuje osób w pełni zaszczepionych) prosimy o
wypełnienie poniższej ankiety w dniu lub w przeddzień wycieczki i wręczenie jej
pilotowi przed odjazdem autokaru.
Imię i nazwisko
Posiadam potwierdzenie szczepienia przeciwko
COVID-19 (pełne zaszczepienie, druga dawka
przynajmniej 10 dni przed wycieczką)
Oświadczam, że nie ma przeciwskazań do
mojego udziału w wycieczce

TAK
TAK

Biorąc pod uwagę niezbędne środki ostrożności w związku z sytuacją epidemiczną związaną z wirusem
SARS-CoV-2, w wycieczce nie mogą uczestniczyć osoby, które:
1. w ciągu ostatnich 14 dni:
a. przebywały w kraju/regionie ryzyka wskazanych przez WHO i GIS;
b. miały kontakt z osobami z obszarów zagrożonych;
c. miały kontakt z osobami z NCoViD19;
d. miały kontakt z osobami poddanymi kwarantannie;
e. miały gorączkę, kaszel, katar, zapalenie spojówek lub trudności w oddychaniu/duszności
2. przebywają na kwarantannie;
3. uzyskały pozytywny wynik testu na COVID 19;
4. w dnu imprezy mają podwyższoną temperaturę ciała, tj. 38 stopni i wyżej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu spełnienia niezbędnych środków
ostrożności podczas wydarzenia, w związku z sytuacją epidemiczną.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 §1 i §6 Kodeksu
Karnego, oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie są prawdziwe oraz zgodne
z rzeczywistym stanem rzeczy.

Data i podpis
………………………………………………………..
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019
r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322)
2. Ustawa 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)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. tj.
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (DZ. Urz. UE L 119 z 4.05.2016,
str. 1), informujemy, że:
1. Współadministratorami danych osobowych uczestników wydarzenia jest:
jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (dane kontaktowe: Biuro Zarządu Głównego
PTTK, 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11, tel. 22 87 10 00, e-mail: iod@pttk.pl) oraz
Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK (dane kontaktowe: 00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11,
tel. +48 505122823; e-mail: poczta@mfo.pttk.pl)
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, zgodnie ze wskazanymi
poniżej celami:
a. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora,
b. Art. 9 ust. 2 lit. a RODO tj, zgoda osoby, której dane dotyczą - zgoda na przetwarzanie
danych osobowych w celu udziału w wydarzeniu i zastosowania środków bezpieczeństwa
związanych z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem COVID-19.
3. Administratorzy respektują wszelkie prawa i obowiązki, wynikające z przepisów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, zapewniając Panu/Pani:
a. prawo dostępu do danych oraz prawo do informacji;
b. prawo do sprostowania danych – po stwierdzeniu, że dane te są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c. prawo do usunięcia danych
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e. prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych
danych innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony – o ile będzie
to technicznie możliwe;
f. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody;
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
4. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili
zakończenia wydarzenia w siedzibie PTTK (00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11).
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i członkowie Administratora w zakresie
swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia, w ramach działalności statutowej
PTTK, jak również podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa
np. GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) oraz podmioty współpracujące na podstawie umowy
powierzenia danych w celu realizacji zadań statutowych.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

