
 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

 

 

 
……………………………………………………………. 

Imię i nazwisko (czytelnie) 

 
 

……………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy 

 
 

……………………………………………………………. 

Charakter uczestnictwa / funkcja na Targach 

 
 

…………………………………………………………….. 

Stoisko / Firma 

 

 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem 

COVID-19 w trakcie 17. Kiermaszu Pogranicza Kultur w Krakowie (dalej jako 17. KPK). 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Targów i Kiermaszów 2021r. dostępnym 
na stronie www.imagokrakow.pl oraz procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

epidemicznego obowiązującymi podczas 17. KPK udostępnionych mi w dniu składania 
niniejszego oświadczenia i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Tym samym oświadczam, 

że nie będę wnosił/a żadnych roszczeń w stosunku do organizatora 17. KPK tj. IMAGO 
Centrum Sztuki Ludowej Sp. z o.o. (dalej jako Organizator) w razie zakażenia wirusem 

COVID-19 na obszarze imprezy. Jednocześnie oświadczam, że: 

1) według mojej wiedzy jestem zdrowy/a i nie posiadam żadnych objawów zakażenia 

COVID-19, w szczególności nie występują u mnie objawy infekcji dróg oddechowych jak 

kaszel i duszności, zaburzenia smaku i węchu, a ponadto w okresie krótszym niż 2 tygodnie 
nie przebywałem w obszarze występowania ognisk COVID-19; 

2) nie przebywam na kwarantannie oraz świadomie nie miałem/am kontaktu z osobą zarażoną 
COVID-19; 

3) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia; w przypadku, gdy 
zostanę objęty/a kwarantanną lub innym środkiem zapobiegawczym związanym z epidemią 

COVID-19, zobowiązuję się do rezygnacji z uczestnictwa w 17. KPK oraz niezwłocznego 
poinformowania o tym Organizatora wydarzenia na niniejszy adres e-mail 

tsl@imagokrakow.pl lub telefon 513 070 952 lub 510 260 898. 

Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie wyżej 
wymienionych obowiązków oraz podanie przeze mnie nieprawdziwych informacji, a w 

http://www.imagokrakow.pl/
mailto:tsl@imagokrakow.pl
mailto:tsl@imagokrakow.pl


 

szczególności za szkody poniesione przez Organizatora lub osoby trzecie wynikłe wskutek 
niewykonania moich zobowiązań. 

Równocześnie oświadczam i mam świadomość, że przestrzeganie wprowadzonych 

zasad bezpieczeństwa przez Organizatora ma służyć ochronie zdrowia i życia osób 
pracujących i biorących udział w 17. KPK i może bezpośrednio wpływać na bezpieczeństwo 

tych osób. 

 

 

 

 

 

Data: ………………………………. Podpis: ………………………………………………….. 

 

 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych; 

1. Administratorem Pan/i danych osobowych jest spółka IMAGO Centrum Sztuki Ludowej Sp. z o.o. z siedzibą 
w Krakowie (KRS 0000707600) ul. Słowiańska 3, 31-141 Kraków 

2. Pan/i dane osobowe udostępnione w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane w celach związanych z 
monitoringiem potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov–2 – 
COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. e, f RODO) przez okres do 2 tygodni po zakończeniu Kiermaszu. 

3. Odbiorcami Pan/i danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa. 

4. Ma Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lubograniczenia 
przetwarzania na podstawie i zgodnie z art. 15 – 22 RODO. 

5. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania swoich danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl). 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanego celu. 


