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Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z ogłoszonym stanem epidemii 

 

Ja, niżej podpisana/y ____________________________________________________________________________________ 
 
 

Nr telefonu: ____________________________________________________________________________________________ 

I. Oświadczam, że: 

- jestem świadomy i akceptuję fakt, że udział w II Forum Turystycznym „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc” 
oznacza potencjalne przebywanie wśród znacznej liczby osób, co w konsekwencji stwarza możliwość rozprzestrzeniania się 
i narażenia na zarażenie, w szczególności wirusami również tymi wywołującymi choroby - w tym wirusem SARS-CoV-2, 
drobnoustrojami czy bakteriami. W związku z tym biorąc udział w Forum akceptuję powyższe ryzyko; 

- zapoznałem się i akceptuję postanowienia Regulaminu Uczestnictwa w II Forum Turystycznym „Turystyka Pogranicza 
Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc”, w tym obowiązujące zasady bezpieczeństwa oraz wyrażam zgodę na ewentualny pomiar 
temperatury ciała i kontroli stanu zdrowia. 

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu: 

a) ochrony życia i zdrowia Uczestników i Organizatorów II Forum Turystycznego „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór 
Izerskich i Łużyc” jak również ochrony przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, z uwagi na 
ogłoszony od 20 marca 2020 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii w związku zakażeniami wirusem 
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę zakaźną COVID-19. 

II. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(dalej: „Rozporządzenie RODO"), że:  

1. Administratorem moich danych jest Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja 
27, 58-500 Jelenia Góra (w skrócie: KARR S.A.), wpisana do KRS pod numerem 0000073772, NIP 611-010-69-61, REGON 
230177996. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przesyłając odpowiednie 
pismo na adres siedziby administratora lub poprzez kontakt mailowy pod adresem: iod@karr.pl.  

3. Moje dane osobowe w zakresie objętym niniejszą klauzulą zgody będą przetwarzane do 21 dni od zakończenia II Forum 
Turystycznego „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc”. 

4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:  
a) art. 6 ust. 1 lit. a  rozporządzenia RODO tj. osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych; 

b) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz w związku z wytycznymi 
Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji 
i kongresów w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 (https://www.gov.pl/web/rozwoj/spotkania-biznesowe-szkolenia-
konferencje-i-kongresy),- celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.  

5. Podane dane osobowe: 
- mogą zostać udostępnianie podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na podstawie umowy 
powierzenia (np. obsługa IT, obsługa prawna) oraz podmiotom, co do których obowiązek przekazania danych wynika z mocy 
obowiązanych przepisów - na żądanie właściwych służb sanitarnych i organów państwa (np. Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Jeleniej Górze, ul. Jana Kasprowicza 17, 58 – 500 Jelenia Góra) w zakresie niezbędnym do dochodzenia 
epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą 
zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS-CoV-2 
(COVID-19). 

- nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również nie będą przetwarzane w formie profilowania; 

- nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

6. Mam prawo do: 
a) wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku danych pozyskanych na podstawie zgody; 

b) dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ich usunięcia; ograniczenia przetwarzania danych;  

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w II Forum Turystycznym „Turystyka Pogranicza 
Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc”. 

Data: 30 września 2020r. 
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