
Oświadczenie uczestnika wydarzenia 

w związku ze stanem epidemii COVID-19 

W związku z Państwa udziałem w wydarzeniu organizowanym na terenie obiektu „Wodociągów Płockich  

Sp. z o.o. w celu ochrony Państwa zdrowia oraz innych uczestników, Spółka prosi o wypełnienie tego 

oświadczenia. Państwa dane będą zabezpieczone zgodnie z RODO i użyte jedynie do ochrony zdrowia 

publicznego. Złożenie oświadczenia jest warunkiem udziału w wydarzeniu, jakim jest zwiedzanie obiektu: 

Przepompownia ścieków zlokalizowanej w Płocku przy ul. Jasna 1. Pełny obowiązek informacyjny  

o przetwarzaniu danych osobowych, celu i podstawie prawnej ich zbierania, w okresie przetwarzania, a także 

Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ”. 

1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie 

oświadczenia: 

a) jestem/nie jestem* zakażony/a wirusem SARS-COV-2;  

b) przebywam/nie przebywam* na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

c) kontaktowałem(am)/nie kontaktowałem(am)* się z osobą zakażoną lub chorą na COVID-19, lub 

przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS CoV-2 

2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym na terenie 

obiektu „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się 

niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne,  

a także „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. na adres mailowy: plock@wodociagi.pl oraz podjąć niezbędne 

kroki wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych 

osobowych „Wodociągów Płockich” Sp. z o.o. – w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych 

(np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729 Warszawa) 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). 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

Imię i nazwisko:  Nr telefonu: Adres zamieszkania: 

 

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 
(czytelnie) 

  ……………………………………………… 

 

Data i podpis: …………….………………………………………  

mailto:plock@wodociagi.pl
https://www.gov.pl/web/koronawirus


KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą w 

Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11, NIP: 774-23-69-968, REGON: 610409926.  
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na adres 

Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@wodociagi.pl. 
3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe: 

a) w celu poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2;  
b) w celu należytego wypełnienia zadań wynikających z obowiązującej 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); 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 tygodni od ich zebrania. 
5. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji celów wskazanych  

w pkt. 3. 
6. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych 

na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

7. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do przekazanych danych (na podstawie art. 15 RODO), 
sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), żądania usunięcia danych (na podstawie i w zakresie 
określonym w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 
RODO), przeniesienia danych (na podstawie art. 20 RODO). 

8. Informujemy, że w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych zgodnie i na podstawie art. 21 ust. 1 RODO. Z chwilą wniesienia sprzeciwu, 

jako Administrator zaprzestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach chyba, że będziemy w 

stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla Administratora ważne prawnie 

uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana 

dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
sposób przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora. 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu. 

11. Spółka nie planuje przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

12. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych 
prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Inspektora na adres e-
mail: iod@wodociagi.pl. 
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