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Imię i nazwisko Uczestnika Konferencji  
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…………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefon kontaktowy Uczestnika Konferencji 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Zapoznałem się i akceptuję „Wymogi obowiązujące w Targach Kielce S.A. podczas przygotowania  
i organizacji targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”, dostępne na www.targikielce.pl oraz 
w punkcie wydawania ankiet. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że jako uczestnik wydarzenia mogę być poddany pomiarowi 
temperatury. 

3. Oświadczam, że nie przebywam na kwarantannie lub nie jestem poddany nadzorowi sanitarnemu. 
4. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu nie miałem/am 

bezpośredniego kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 lub, z osobą poddaną 
kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19 lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe 
lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną. 

5. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/łam objawów chorobowych,  
w szczególności podwyższonej temperatury, kaszlu, problemów z oddychaniem. 

 

 

 

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

Data i podpis Uczestnika Konferencji 

 

 



KLAUZULA RODO 

 
W celu realizacji obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia 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), zwane dalej RODO, 
informujmy, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją 

konferencji „Europejska inwestycja w przyszłość: budżet na lata 2021-2027” jest Prezydent 
Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. 
  

2. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może 
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail 
iod@um.kielce.pl 

 
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeciwdziałania, zwalczania i 

zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID. 
 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c,d i e RODO w 
związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi 
sytuacji kryzysowych. 

 
5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ale mogą być udostępniane i 

przekazywane podmiotom  uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub z 
którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych.  
 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od zakończenia konferencji a po 
tym okresie zostaną usunięte.  

 
7. Przysługuje Pani/Pan prawo żądania: dostępu do swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia. 
 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych osobowych. Szczegółowe informacje, w tym dane kontaktowe znajdują się na 
stronie internetowej: https://uodo.gov.pl 

 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest z dobrowolne, jednak ich niepodanie 

uniemożliwi realizację celu, o którym mowa w pkt.3 powyżej.  
 
10. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
 

 

 

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

Data i podpis Uczestnika Konferencji 


