
 

 

 

 

Miasto, dnia DD/MM/RRRR 

 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS-CoV-2, na podstawie wytycznych 
dla organizatorów zgromadzeń/konferencji w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez 
Radę Ministrów, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszych 
oświadczeń.  

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy (właściwe zaznaczyć): 
� Jestem zdrowa/-y, nie posiadam objawów charakterystycznych dla osoby zarażonej wirusem SARS-CoV-

2, takich jak: kaszel, katar, ból gardła, podwyższona temperatura ciała, utrata smaku i węchu, problemy 
z oddychaniem; 

� Nie przebywam na kwarantannie, nie jestem objęta/-y izolacją w związku z zakażeniem wirusem  
SARS-CoV-2; 

� Nie miałam/-em w okresie ostatnich 10 dni kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2. 
2. Zobowiązuję się do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu  

do budynku, w którym odbywa się wydarzenie. 
3. W przypadku, gdy w ciągu 10 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym przez Sekcję Młodych 

Polskiego Towarzystwa Chemicznego wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję  
się poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także 
Organizatora na adres mailowy: smptchem@gmail.com oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus 
oraz https://www.gov.pl/web/gis 

4. Oświadczam, że zostałem poinformowany, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje  
się na odwrocie niniejszego oświadczenia. 

 

DOBROWOLNE OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA 
DOT. SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 

Informujemy, że złożenie poniższego oświadczenia jest w pełni dobrowolne i nie jest wymagane w związku  
z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Sekcję Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 
 
� Dobrowolnie oświadczam, że jestem osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19, tj. posiadam zaświadczenie 

o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do 
obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od tego szczepienia.  Jednocześnie wyrażam 
dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez Sekcję Młodych Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego i przyjmuję do wiadomości, że: 
a) mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, 
b) informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na odwrocie niniejszego oświadczenia.  

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 (imię i nazwisko (CZYTELNIE))  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(PESEL) 

………………………………………… ………………………………….…………@…………………..…………… 

 (nr telefonu) (adres email) 



 

 

 

 

KLAUZULA RODO 

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów 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 (dalej „RODO”), 
informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Chemiczne z siedzibą przy ul. Freta 16,  
00-227 Warszawa. 

1. Z Inspektorem ochrony danych Polskiego Towarzystwa Chemicznego można się skontaktować bezpośrednio pod adresem 
e-mail: biuro@ptchem.pl lub listownie na adres siedziby wskazany powyżej. 

2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu organizacji konferencji zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi 
organów administracji publicznej, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jej uczestników w czasie 
jej trwania w związku z ustawą 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.  

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  
a) Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru PESEL albo adresu e-mail 

będziemy przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy 
uczestniczenia w konferencji i jej dalszej realizacji;  

b) Informacje o stanie zdrowia wynikające z wypełnienia (podpisania) przez Państwa I. części niniejszego 
oświadczenia pt. „OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA”, będziemy przetwarzać na podstawie na podstawie  
art. 9 ust. 2 lit. i RODO tj. ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, 
takich jak ochrona przed pandemią COVID-19;  

c) Jeśli wypełnią (podpiszą)̨ Państwo część II niniejszego oświadczenia pt. „DOBROWOLNE OŚWIADCZENIE 
UCZESTNIKA DOT. SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19”, Państwa dane osobowe z niego wynikające będą przetwarzane 
na podstawie udzielonej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w celach związanych z wypełnieniem przez Sekcję 
Studencką Polskiego Towarzystwa Chemicznego wymagań dotyczących limitów uczestników wydarzeń 
określonych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz. 861). 

4. Dane osobowe przetwarzane w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane przez okres 14 dni od dnia konferencji. 
5. Podanie przez Państwa danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, numeru PESEL albo e-mail  

oraz wynikających z wypełnienia (podpisania) przez Państwo I części niniejszego oświadczenia  
pt. „OŚWIADCZENIE UZESTNIKA” jest niezbędne, aby uczestniczyć w konferencji naukowej organizowanej przez Sekcję 
Młodych Polskiego Towarzystwa Chemicznego.  

6. Podanie danych osobowych wynikających z części II. niniejszego oświadczenia pt. „DOBROWOLNE OŚWIADCZENIE 
UCZESTNIKA DOT. SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19” jest dobrowolne.  

7. Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, jedynie wyjątkowo mogą być przekazywane 
podmiotom obowiązanym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. 

8. Przysługują ̨Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:  
a) prawo dostępu do Państwa danych osobowych,  
b) prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,  
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,  
d) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych;  
e) prawo do wycofania zgody w zakresie części II niniejszego oświadczenia „DOBROWOLNE OŚWIADCZENIE 

UCZESTNIKA DOT. SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19”, przy czym wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

9. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).  
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 


