
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W 

KONCERCIE (wymagania Covid-19) 

Zgłoszenie uczestnictwa w koncercie dnia 

_____/_____ / 2022 

……………………................…………….......................... 
imię i nazwisko 

.......................................................................................... 
numer telefonu 

Oświadczam, że jestem osobą w pełni 

zaszczepioną przeciwko COVID-19 *  

(2 dawki lub 1 dawka w przypadku szczepionek jednodawkowych) 

  TAK            NIE 

* podanie informacji o szczepieniu jest dobrowolne 

 Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą 

zakażoną oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym; 

 Akceptuje, że administratorem danych jest Płocka Orkiestra 

Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego ul. Bielska 9/11, 09-400 

Płock. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu 

przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu 

rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób 

zakaźnych. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Państwa 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d) i RODO w związku z ustawą z dnia 2 

marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 374). Dane osobowe będą przechowywane około 14 

dni. Dane mogą być przekazane przez Organizatora wydarzenia do 

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku w związku z 

zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia przetwarzanych 

danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu 

uczestnictwa w koncercie. 
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