
*właściwe podkreślić 

OŚWIADCZENIE 

dla osób korzystających z pływalni 

 

Mając na względzie potrzebę zachowania ochrony zdrowia przebywających na terenie obiektu, 

w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 

na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, prosimy o wypełnienie kwestionariusza: 

Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) ........................................................................................... 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… 

Nr tel. …………………………………………………………………………………………... 

Oświadczam:  

1. Czy został/a Pani/Pan lub osoba w Pani/Pana otoczeniu poddana kwarantannie?*  

Tak      Nie 

2. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu jest potwierdzony przypadek COVID -19?* 

Tak      Nie 

3. Czy obserwuje Pani /Pan u siebie jakikolwiek objaw COVID-19?* 

Tak      Nie 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą  uprawiającą sport w ramach: 

X – właściwa odpowiedź 

    współzawodnictwa zawodowego 

zajęć sportowych 

wydarzeń sportowych 

 

Oświadczam, że podane powyższe informacje są zgodne z prawdą. 

Za osobę niepełnoletnią oświadczenie zobowiązany jest wypisać: rodzic bądź opiekun prawny. 

Zostałam/em poinformowany, że złożenie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne, 

aczkolwiek konieczne do uzyskania możliwości wstępu na teren obiektu i korzystania z basenu. 

 

 

……………………………….. ………………………………….. 

             data i godzina                        podpis 

     

  



*właściwe podkreślić 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych  dla osób korzystających z pływalni  

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO) informuję, że: 

o administratorem danych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kościanie jest: 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kościanie, ul. Nacławska 84,      

64-000 Kościan, biuro@mosir.koscian.pl 

o dane osobowe przetwarzamy w celu dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego w 

Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w związku z panującym stanem epidemii 

COVID-19, a w konsekwencji zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń 

organizowanych przez MOSiR oraz wprowadzenia dodatkowych zasad 

bezpieczeństwa na terenie obiektu; 

o podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją odmowy jest brak możliwości 

wejścia na teren obiektu; 

o nie będziemy przekazywać danych żadnym odbiorcom w rozumieniu RODO, 

natomiast w przypadku postępowania prowadzonego przez organy publiczne, możemy 

udostępnić im dane z ewidencji; 

o dane będziemy przechowywać przez miesiąc od dnia wizyty w Miejskim Ośrodku 

Sportu i Rekreacji w Kościanie; 

o przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i 

ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą 

ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie 

danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO; 

o ponadto przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, 

jeśli znajdują się Państwo w szczególnej sytuacji; 

o w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji 

powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem 

ochrony danych przez e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu 

 

mailto:biuro@mosir.koscian.pl

