
Załącznik nr 1 do Regulaminu Festiwalu „Literacki Sopot”                                  Sopot, dnia …………….. 2021 roku  
                  

 ……………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

Oświadczam, że nie występują u mnie objawy chorobowe w postaci kaszlu, gorączki, problemów z oddychaniem oraz inne 
objawy, które mogłyby wskazywać na wystąpienie u mnie choroby COVID-19. Ponadto oświadczam, że ani ja, ani żadna z 
osób wspólnie ze mną zamieszkujących nie jest poddana kwarantannie oraz nadzorowi epidemiologicznemu.  

JESTEM / NIE JESTEM w pełni zaszczepiony szczepionką przeciw SARS-CoV-2 (właściwe podkreślić)    
                                                                                                                                

……………………………………………….. 
                 (podpis) 

Klauzula informacyjna 

Informujemy, że: 

1) Administratorem danych wskazanych w oświadczeniu jest Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie przy ul. Goyki 3, 
adres do korespondencji: ul. Sobieskiego 26/4, 81-781 Sopot. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych 
osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@msb.com.pl; 

2) Celem zbierania danych osobowych jest zminimalizowanie ryzyka zarażenia chorobą COVID-19 uczestników festiwalu 
„Literacki Sopot”, odbywającego się w dniach 19-22 sierpnia 2021 roku w Sopocie. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 potocznie RODO), w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez 
Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. Dane o stanie zdrowia są przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 pkt. a) w zw. z art. 9 
ust. 2 pkt a) w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich 
przetwarzanie oraz art. 6 ust.1 pkt. d) w zw. z art. 9 ust. 2 pkt h) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 kwietnia 2016 roku 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) w 
zw. z art. 17 ustawy 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 
oraz art. 8a ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jak również na podstawie art. 9 ust. 2 pkt i) ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych. 

4) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 
także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych; 

5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osób zgromadzonych na Festiwalu 
Literacki Sopot 2021.  

6) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą 
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 
8) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
9) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.  
10) Dane osobowe gromadzone na podstawie innej niż w wyrażonej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych będą 

przechowywane przez okres wymagający ich przechowywania zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem lub 
przez okres 14 dni od dnia ich podania, a w przypadku danych dotyczących faktu zaszczepienia, nie będą gromadzone ani 
przechowywane, a jedynie przetwarzane w chwili weryfikacji ww. faktu, za zgodą dysponenta danych osobowych. 

11) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można cofnąć poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail 
iod@msb.com.pl.  

……………………………………………….. 
                 (podpis) 



Załącznik nr 2 do Regulaminu Festiwalu „Literacki Sopot” 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Dostosowane do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) - RODO 

Zgoda udzielona dla: Goyki 3 Art Inkubator z siedzibą w Sopocie; dalej jako „Organizator” 
Imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę: …………………..…………………….…………………. 
Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie mojego (proszę zaznaczyć okienko oraz złożyć czytelny podpis): 

[   ] imienia i nazwiska; …………………….……………….………………..   
[   ] informacji o stanie zdrowia ………………………………………………………... 
[   ] adresu email ………………………………………………………… 
          
W następujący sposób i w celu: 
przetwarzanie, utrwalanie  i wprowadzenie do bazy danych systemów komputerowych, w celu rejestracji uczestnictwa i 
wzięcia udziału w wydarzeniu w ramach Festiwalu Literacki Sopot 2021, zminimalizowania ryzyka zarażenia chorobą  
COVID-19 uczestników festiwalu „Literacki Sopot”, odbywającego się w dniach 20-23 sierpnia 2020 roku w Sopocie 

…………………………………………………………………… (proszę złożyć czytelny podpis) 

w odniesieniu do adresu email również w celu otrzymywania od Art Inkubatora informacji o wydarzeniach organizowanych 
przez Administratora i i jego bieżącej działalności. 

…………………………………………………………………… (proszę złożyć czytelny podpis) 

Zostałem/-am poinformowana, że wyrażenie zgody na podanie ww. danych osobowych oraz ich podanie jest dobrowolne oraz, 
że zgodę wyrażoną w niniejszym oświadczeniu mogę cofnąć w każdym czasie poprzez złożenie wobec Organizatora  
stosownego oświadczenia na piśmie w siedzibie Organizatora  lub za pośrednictwem poczty listem poleconym lub mailowo 
pod adresem iod@msb.com.pl Zostałem/-am również poinformowany o zasadach, podstawach i sposobie przetwarzania moich 
danych osobowych oraz o przysługujących mi w związku z tym przetwarzaniem uprawnieniach w klauzuli informacyjnej, 
którą otrzymałem/-am. 

……………………..…………….. 
(czytelny podpis) 

Załącznik nr 3 do Regulaminu  Festiwalu Literacki Sopot 

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU  

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Festiwalu Literacki Sopot, organizowanego przez Goyki 3 Art Inkubator z 
siedzibą w Sopocie i wyrażam zgodę na publikację,  wykorzystanie i rozpowszechnianie, w tym w szczególności umieszczanie 
i prezentowanie,  przez Organizatora lub podmioty z nimi współpracujące,  mojego wizerunku.  Jednocześnie oświadczam, iż 
ww. zgoda wyrażona powyżej jest nieograniczona w czasie i terytorialnie oraz dotyczy również wykorzystania i 
rozpowszechniania wizerunku w dowolnym utworze oraz w innych materiałach nienoszących cech utworu, z zastrzeżeniem, że 
wykorzystanie i rozpowszechnianie będzie związane z realizacją w celu informowania o działalności realizowanej przez 
Organizatora i  będzie zgodne z dobrymi obyczajami. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w szczególności 
poprzez jego: 

- publikację na stronie internetowej Organizatora,  na profilu Organizatora na youtube.com oraz w serwisie społecznościowym 
facebook.com oraz instagram.com i jego udostępnianie użytkownikom Internetu w inny sposób;  
- zwielokrotnianie, utrwalanie, sporządzanie cyfrowego zapisu wizerunku, wprowadzanie utrwalonego wizerunku do pamięci 
komputera; 
- wprowadzanie utrwalonego wizerunku do baz danych Organizatora; 
- w zakresie rozpowszechniania wizerunku w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wstawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utrwalonego wizerunku w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za 
pośrednictwem telewizji, Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny 
sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego. 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów niniejszego oświadczenia. 

……………………..…………….. 
(czytelny podpis)

mailto:iod@msb.com.pl

