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Treść: 

1. Pani/Pan przyjmuje do wiadomości, że: 
 jako uczestniczka/k wydarzenia może zostać poddana/y pomiarowi temperatury. 

2. 

Pani/Pan oświadcza, że: 
 nie przebywa na kwarantannie lub nie jest poddana/y nadzorowi sanitarnemu, 
 w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu nie miałam/em 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, 

 w ciągu ostatnich 14 dni nie miałam/łem objawów chorobowych, w szczególności podwyższonej 
temperatury, kaszlu, problemów z oddychaniem. 

3. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOWARZYSZENIE POLSKA GRUPA 
MOTORYZACYJNA z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim przy ulicy Fabrycznej 4, 39-120 Sędziszów 
Małopolski, wpisanym do rejestru stowarzyszeń rejestrowych prowadzonego przez Sąd Rejonowy  
w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr: 
KRS: 0000664628, NIP: 8181721143, REGON: 366614193 (dalej PGM), e-mail: daneosobowe@pgm.org.pl. 

4. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych  
z rozprzestrzenianiem się COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) 
RODO oraz 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz rejestracji na wydarzenie i organizacji wydarzenia. 

5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym  
na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

6. 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu 14 dni od dnia zakończenia Wydarzenia  
w zakresie informacji zawartej w ankiecie w związku z stanem epidemii z obowiązującymi przepisami prawa 
(z wyjątkiem adresu email), który wykorzystamy do przesyłania informacji o kolejnych wydarzeniach PGM. 
Podając adres Email wyrażają Państwo zgodę na używanie przez Polską Grupę Motoryzacyjną 
telekomunikacyjnych urządzeń  końcowych, których jest Pan/Pani użytkownikiem (na podstawie Ustawy - 
Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U.2018.0.1954) art. 172.) oraz na otrzymywanie za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej na podstawie ustawy o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 E (Dz. U. z 2020 r. poz. 123) art. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia oświadczenia uczestnik nie może 
wziąć udziału w wydarzeniu. 

8. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym prawa osób, 
których dane dotyczą znajdują się na stronie: daneosobowe@pgm.org.pl. 

 
Imię i nazwisko uczestnika: 

                                
 

Numer telefonu uczestnika: 
                                

 

Adres zamieszkania uczestnika: 
                                

 

                                
 

e-mail: 
                                

 

Szczepienie: 
 

 

Potwierdzam zaszczepienie pełną dawką* 
 
Nie chcę podawać tej informacji*                                             ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                                  Data wypełnienia ankiety i podpis 

*wybierz opcję wstawiając w puste pole znak X 
 
             

Przygotował P. Włodarski Data 2021-09-13 
Zatwierdził B. Mielecki Data 2021-09-13 

 

 

   


