
Załącznik 2. 

Katowice, dnia …..........................

Potwierdzam udział w festiwalu filmowym Made in Poland (19.01.2022, godz. 9-15.00, Wydział
Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4, Katowice, aula B
1.1).

Jestem zaszczepiona / zaszczepiony na COVID-19 jedną dawką / dwiema dawkami szczepionki. /
Nie jestem zaszczepiony. *

* niepotrzebne skreślić 

………………………………….
imię i nazwisko 

Oświadczenie osób uczestniczących w wydarzeniu

Oświadczam, że uczestnicząc w wydarzeniu festiwal filmowy Made in Poland (19.01.2022, godz.
9-15.00, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Uniwersytecka 4,
Katowice, aula B1.1), organizowanym w czasie epidemii COVID-19, jestem świadomy/a istnienia
czynników  ryzyka  związanych  z  zarażeniem  się  wirusem  SARS-CoV-2  dotyczących  w
szczególności osób niezaszczepionych i z związku z powyższym:

1)  jestem  świadomy/a  obostrzeń  wynikających  z  reżimu  sanitarnego  podczas  wydarzenia  i
zobowiązuję się przestrzegać wszelkich wynikających z tego ograniczeń;

2)  przypadku zachorowania nie będę wnosił/a skarg i zażaleń.

3) w przypadku istotnych podejrzeń zakażenia się SARS-COV-2 przed wydarzeniem zobowiązuję 
się zrezygnować z udziału w nim, aby nie narażać zdrowia i życia innych uczestników.

Potwierdzając obecność w wydarzeniu, oznajmiam tym samym, że przyjąłem/am do wiadomości
treść  powyższego  oświadczenia oraz  regulaminu  (załącznik  nr  1),  jestem  świadomy/a
odpowiedzialności wiążącej się z respektowaniem zasad służących zapewnieniu bezpieczeństwa w
czasie pandemii.

Administratorem Pani/Pana danych podanych w niniejszym oświadczeniu jest Uniwersytet Śląski 
w  Katowicach,  z  którym  można  skontaktować  się  drogą  elektroniczną  na  adres
administrator.danych@us.edu.pl oraz listownie na adres ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art.  6 ust.  1 lit.  d oraz art. 9 ust. 2 lit. I
RODO 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,  celem  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie
publicznym; ochrony życia  i  zdrowia dla  zapewnienia bezpiecznych i  higienicznych warunków
podczas trwania wydarzeń akademickich organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach
oraz podejmowania działań zmierzających do zapobiegania rozpowszechniania się COVID- 19.

Pani/Pana  dane  będą  przechowywane  przez  okres  14  dni  od  daty  wydarzenia.  Pani/Pana  dane
możemy  przekazywać  podmiotom  przetwarzającym  je  na  nasze  zlecenie  oraz  organom  lub
podmiotom  publicznym  uprawnionym  do  uzyskania  danych  na  podstawie  obowiązujących
przepisów prawa. Podanie tych danych osobowych jest  dobrowolne,  lecz niezbędne do wzięcia
udziału w wydarzeniu akademickim.

………………………………….
imię i nazwisko 


