
1. Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału 

w 7. Szczecineckim Morsowisku 2022 organizowanym przez Szczecinecki Klub Morsów, które odbędzie się 13 

marca 2022 na terenie Mysiej Wyspy oraz, że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu wydarzenia i zasad bezpieczeństwa na akwenie 

na którym one się odbędą i w pełni akceptuję zapisy w nich zawarte.  

3. Oświadczam, że zapoznałem się z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO – 

rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. 

4. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy: 

a. nie jestem osobą zakażoną wirusem Covid-19 – obecnie nie występują u mnie, ani moich 

domowników oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel 

i duszności, bóle mięśni, ogólne zmęczenie, utrata węchu i smaku.  

b. nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym. 

c. w ostatnich 14 dniach nie miałem kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną 

o zakażenie Covid-19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym. 

5. Oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem Covid-19 podczas 

7. Szczecineckiego Morsowiska 2022. 

6. Zobowiązuję się do przekazania informacji o stanie zdrowia, gdyby w trakcie wydarzenia 

lub bezpośrednio po wydarzeniu pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na 

zakażenie wirusem Covid-19. 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

epidemicznego i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

8. Oświadczam, że nie będę wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatorów 

7. Szczecineckiego Morsowiska 2022 w razie zakażenia wirusem Covid-19 na terenie odbywania się zawodów.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS – COV – 2 

Informujemy, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dn. 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) realizując wytyczne dla organizatorów imprez sportowych, 

kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Szczecinecka Lokalna 

Organizacja Turystyczna pobiera od Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu 

na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania Państwa 

o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. 

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna 

(dalej SzLOT), ul. Kościuszki 22, 78-400 Szczecinek. Ogólnodostępna klauzula informacyjna SzLOT 

jest dostępna na stronie internetowej www.szlot.pl. 



2. W sprawie swoich danych osobowych każdy zainteresowany może kontaktować 

się z inspektorem ochrony danych osobowych w SzLOT w następujący sposób:  

a. Poprzez e-mail: sekretariat@szlot.pl 

b. Telefonicznie: +48 536 924 998 

c. Listownie: na adres SzLOT. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawa w zależności od celu przetwarzania: 

a. Cel przetwarzania: poinformowanie uczestnika 7. Szczecineckiego Morsowiska 2022 

o możliwości kontaktu z osobą zakażoną Covid-19. 

b. Podstawa prawna: art. 17 ustawy z dn. 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) 

oraz wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych 

i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty  upoważnione do otrzymania tych danych 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni od zakończenia wydarzenia 7. Szczecineckie 

Morsowisko 2022.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.  

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. oświadczam i tym samym zezwalam 

organizatorom zawodów na nieodpłatne wykorzystanie, rozpowszechnianie i publikowanie mojego 

wizerunku, który będzie utrwalony na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych, 

włączając wszelkiego rodzaju media ogólnokrajowe i lokalne, prasę ogólnokrajową i lokalną, banery, 

plakaty, wydawnictwa krajowe i lokalne, oraz na zamieszczanie w materiałach promocyjnych 

i informacyjnych organizatorów mojego wizerunku, w formie fotografii analogowej lub cyfrowej oraz 

zdjęć filmowych - powstałych w związku z udziałem w 7. Szczecineckim Morsowisku, które odbędzie 

się dn. 13 marca 2022 na terenie Mysiej Wyspy - w całości lub w części, także wraz z wizerunkami 

innych osób (m.in. fotografie, portrety, rysunki, nagrania video, kolaże), bez ograniczeń terytorialnych 

w celu promocji wydarzenia.    

 

DANE OSOBOWE: 

Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania:………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numer telefonu:……………………………………………………………………………………………………... 

 

Data i czytelny podpis (uczestnika lub opiekuna prawnego)………………………….…………………………….. 

 

mailto:sekretariat@szlot.pl

