Gdynia, dnia …… lipca 2021 r.
………………………………………………………….
(imię i nazwisko Widza)

Organizator
Tennis Consulting sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 4 lok. 27
00-015 Warszawa
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1. Zostałam/em zaszczepiony przeciwko COVID-19.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie dotyczącym informacji
o zaszczepieniu
przeciwko
COVID-19
zawartych
w
niniejszym
oświadczeniu
oraz w zaświadczeniu o odbytym szczepieniu przeciwko COVID-19 (certyfikacie szczepienia).
3. Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na odwrocie niniejszego
oświadczenia.

……………..………………………………………………………….
(czytelny podpis Widza lub przedstawiciela ustawowego Widza)

Oświadczam,
że
został
mi
przedłożony
certyfikat
szczepienia
Pani/Pana
………………………………………………………………………………………………………………………,
co potwierdzam złożonym podpisem.

……………….………………………………..
(czytelny podpis kasjera/kontrolera biletów)

Klauzula informacyjna RODO:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tennis Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Henryka Sienkiewicza 4 lok. 27, 00-015 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000889323, numer NIP: 5252855643,
numer REGON: 388454418 (dalej „Administrator”).

2.

Pani/Pana dane osobowe obejmujące informację o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 będą przetwarzane
dla celów związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania COVID-19,
zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Kortów Tenisowych Arka Gdynia
położonych są w Gdyni przy ul. Juliana Ejsmonda 3 w trakcie turnieju rangi WTA 250 pod nazwą „BNP
Paribas Poland Open” oraz zapewnienia przestrzegania przez Administratora wymogów przewidzianych w
przepisach dotyczących nakazów, zakazów i ograniczeń w związku w wystąpieniem epidemii COVID-19.

3.

Pani/Pana dane osobowe obejmujące informację o zaszczepieniu przeciwko COVID-19 będą przetwarzane::
a) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO),
b) ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie
ochrony przed zakażeniami (art. 9 ust. 2 lit. i) RODO).

4.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu, zakresu i celów przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani skontaktować z Administratorem
mailowo na adres e-mail: biuro@tennisconsulting.pl lub pisemnie na adres: Tennis Consulting sp. z o.o.,
ul. Henryka Sienkiewicza 4 lok. 27, 00-015 Warszawa.

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych obejmujących informację o zaszczepieniu mogą być upoważnieni
pracownicy Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem przy organizacji turnieju oraz organy
upoważnione z mocy prawa do kontroli przestrzegania przez Administratorów przepisów związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19.

6.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów o ochronie danych
osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; kancelaria@uodo.gov.pl.

7.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu uprawnienia
przewidziane w art. 15-21 RODO, na zasadach tam określonych, w tym prawo dostępu do danych
osobowych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych nieprawidłowych lub
niekompletnych, prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

8.

Pani/Pana dane osobowe obejmujące informację o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, w tym pisemne
oświadczenie o zaszczepieniu przeciwko COVID będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
celów wskazanych w pkt. 2, ale nie dłużej niż przez okres 1 miesiąca od zakończenia turnieju, chyba że
przetwarzanie danych przez dłuższy okres będzie wymagane na podstawie przepisów prawa.

9.

Podanie przez Panią/Pana danych dotyczących szczepienia przeciwko COVID-19 oraz wyrażenie zgody
na przetwarzanie tych danych jest dobrowolne, ale ze względu na limity związane z wystąpieniem stanu
epidemii, brak podania takich danych może skutkować brakiem możliwości zakupu biletu i uczestnictwa
w turnieju.

10. Zgoda na przetwarzanie danych dotyczących szczepienia przeciwko COVID-19 może być odwołana w
każdym czasie, przy czym odwołanie zgody może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w turnieju z
uwagi na przewidziane w przepisach limity związane z wystąpieniem stanu epidemii.

