
 
Oświadczenie uczestnika kursu przewodnickiego SKPG „Harnasie” 

w związku ze stanem epidemii COVID-19 
 
 

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
Czytelnie imię i nazwisko uczestnika 

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

Adres zamieszkania uczestnika 
 

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….. 
Numer telefonu kontaktowego i adres e-mail 

 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z wprowadzenia w Polsce stanu           
epidemii i ryzykiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w trakcie wyjazdów          
szkoleniowych, Ja niżej podpisany(a) oświadczam że: 

1) Akceptuję i zobowiązuję się przestrzegać aktualnych zasad uczestnictwa w wyjazdach          
szkoleniowych kursów przewodnickich SKPG „Harnasie” na czas epidemii COVID-19,         
opublikowanych na stronie: www.skpg.gliwice.pl/kurs/strefa-kursanta/covid-19/. 
Przyjmuję do wiadomości, że organizator ma prawo wprowadzać zmiany we wspomnianych           
zasadach i zobowiązuję się zapoznawać z nimi przed każdym wyjazdem szkoleniowym. 

2) Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu          
w zbiorze danych osobowych Studenckiego Koła Przewodników Górskich „Harnasie”        
– 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).      
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z klauzulą informacyjną nt. przetwarzania moich         
danych osobowych, będącą załącznikiem do niniejszego dokumentu.  

 
…………………………………. 

 Data, podpis uczestnika            

https://www.skpg.gliwice.pl/kurs/strefa-kursanta/covid-19/


 
Klauzula informacyjna nt. przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników        
Górskich „Harnasie”, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice (dalej „Administrator”),         
NIP: 631-26-44-615, REGON: 242821360. 

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d) oraz i) w zw. z art.                  
6 ust. 1 lit. d) rozporządzenia RODO - w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa              
SARS-CoV-2 w trakcie wydarzenia, a także informowania właściwych służb sanitarnych          
oraz uczestników wydarzenia o możliwości powstania ogniska zakażeń w trakcie          
wydarzenia. 

3. Posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania,            
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec        
przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na            
warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym o ochronie danych osobowych         
(RODO). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego          
przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych           
Osobowych (ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie          
Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia         
Ogólnego. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 21 dni od daty ostatniego            
wyjazdu, w którym Pan/Pani uczestniczył/a lub przez okres 21 dni od daty zakończenia             
kursu. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wyjazdach           
szkoleniowych i prowadzenia kursów przewodnickich przez SKPG „Harnasie”. 

6. W sprawach dotyczących danych osobowych kontakt z Administratorem możliwy jest pod           
adresem email: rada@skpg.gliwice.pl. 

 
 


