„TOP of the TOP Stand-up Comedy Fest”
…………………………………………
Imię i nazwisko

Sopot, 20.08.2021 r.

……………………………………..….
Adres zamieszkania
………………………………..……….
Telefon kontaktowy

Oświadczenie Uczestnika
W związku z moim uczestnictwem w wydarzeniu „TOP of the TOP Stand-up Comedy
Fest”, które odbędzie się dnia 20.08.2021r. oświadczam, iż:
•
•
•
•
•

nie stwierdzono, że jestem zarażona/y wirusem SARS-CoV-2
nie występują u mnie objawy wskazujące na obecność wirusa
SARS-CoV-2
nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym
zostałam/em poinformowana/y o przyjętych procedurach bezpieczeństwa,
zapoznałam/em się z nimi i zobowiązuje się do ich stosowania
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Festival Group Sp. z o. o. moich
danych osobowych wymienionych powyżej w celu wykonania obowiązku
przewidzianego w wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego; zostałam/em
poinformowana/y przez o zasadach przetwarzania danych osobowych przez
Festival Group Sp. z o. o.

……………………………..
Czytelny podpis

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych (RODO)
1.

Administratorem danych osobowych jest Festival Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-257) przy
ul. Juranda ze Spychowa 34E/4. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych mogą być
kierowane na adres email: ido@festivalgroup.pl lub drogą pocztową na adres: Festival Group Sp. z o.o.
ul. Motorowa 1/81 (04-035) Warszawa.

2.

Dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d w zw. z art. 9 ust. 2 lit. c oraz i RODO), w związku z
panującym stanem epidemii koronawirusa SARS-COV-2.

3.

Festival Group przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej:
„RODO”).

4.

Dane osobowe ujawniane będą osobom zatrudnionym w Festival Group – o ile zapoznanie się z tymi
danymi będzie niezbędne dla wykonania ich obowiązków służbowych, związanych z realizacją celu
określonego powyżej. Dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom, którym Festival Group
powierzy ich przetwarzanie na podstawie odrębnej umowy w związku ze świadczeniami na rzecz Festival
Group. Ponadto, odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne, co do których istnieje
obowiązek udostępniania danych oraz odpowiednie służby sanitarno-epidemiologiczne. Organizator nie
przekazuje danych Uczestników poza teren Polski, Unii Europejskiej, EOG.

5.

Festival Group zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i
organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe.

6.

Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których
dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez
okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych oraz do czasu ewentualnego
przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie
wynikającym z przepisów prawa.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz do żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia swoich danych.

8.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z
przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. W takim wypadku Festival Group nie może dłużej
przetwarzać tych danych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności jednostki lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.

9.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem złożenia poprawnie wypełnionego
oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie jest się osobą zakażoną koronawirusem SARSCOV-2 oraz że nie przebywa się na tzw. kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym, a co za
tym idzie, jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu.

10. Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych odbywa się w
celu zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom związanym z tymi imprezami oraz ich zwalczania.
11. Przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych odbywa się zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych bez obowiązku informowania osób, których one dotyczą.
12. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub do innego
organu nadzorczego, jaki zostanie ustanowiony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

……………………………..
Czytelny podpis

