
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA – COVID-19
Oświadczam, że:

• Nie jestem osobą zakażoną SARS-CoV-2 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników  
oraz nie występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar,  
wysypka, bóle mięśni, bóle gardła),

• Nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym,
• w ostatnich 10 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną  

o zakażenie SARS-CoV-2 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym,
• Zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem 

SARS-CoV-2 obowiązujące podczas Whisky Live Warsaw,
• Oświadczenie składam w związku z przebywaniem na terenie festiwalu Whisky Live Warsaw.

Potwierdzam i jestem świadom/a, że podawanie nieprawdziwych informacji grozi konsekwencjami.

Imię i nazwisko

Numer telefonu

data i własnoręczny podpis

czytelnie



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (zwanym dalej administratorem”) jest Tudor House 

Ltd. w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwinowska 1/37, 02-856, Warszawa.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 lit. d (ochrona żywotnych interesów) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes publiczny 
w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO w zw. 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 w zakresie imienia, 
nazwiska, numeru telefonu i danych dotyczących zdrowia niezbędnych do zabezpieczenia 
odwiedzających i pracowników przed zarażeniem wirusem COVID-19

b. art. 6 ust. 1 lit. c (prawny obowiązek ciążący na Administratorze) i lit. d (ochrona żywotnych 
interesów) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO 
w zakresie: imienia, nazwiska, danych kontaktowych, danych dotyczących zdrowia 
w szczególności wynikających ze zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub 
choroby zakaźnej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 i przekazania 
danych osobowych właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora celem zapobiegania, 
przeciwdziałania, ograniczania rozprzestrzeniania się, zwalczania i zabezpieczenia naszych 
pracowników przed zarażeniem wirusem COVID-19 na terenie Festiwalu Whisky Live Warsaw 
2021 w Warszawie.

4. Dane osobowe będą wówczas udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania 
na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5. Zebrane dane są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Po tym okresie podlegają 
usunięciu. Dane te mogą być przechowywane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub 
zakończenia postępowania.

6. Posiada wówczas Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.


