
Załącznik nr 2 

do Procedury postępowania 

podczas dyskusji publicznych oraz spotkań 

organizowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska 

w związku z sytuacją wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

 

Oświadczenie1 

W związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych, 

w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników i osób 

uczestniczących w wydarzeniu, podaję niniejsze dane na wypadek stwierdzenia u 

któregoś z uczestników zakażenia spotkania zakażenie Covid-19, w celu kontaktu 

właściwych służb.  

Imię nazwisko: ……………….…………………..…………  

Kontakt telefoniczny: …………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, że: 

1) nie mam objawów spowodowanych infekcją takich jak: kaszel, katar, duszności, 

2) nie stwierdzono u mnie aktualnie zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie podlegam 

obowiązkowi kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego, 

3) w okresie ostatnich 14 dni nie miałam/em kontaktu z osobą, u której potwierdzono 

zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub osobą, o której mowa w punkcie 1, 

4) zapoznałem się z procedurą postępowania podczas dyskusji publicznych oraz spotkań  

organizowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska w związku z sytuacją wywołaną 

zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i zobowiązuje się przestrzegać wskazanych w niej 

obowiązków oraz zaleceń, w szczególności: obowiązku zakrywania nosa i ust za pomocą 

maseczki, zachowania minimum 1,5 metrowych odstępów od uczestników oraz 

dezynfekcji rąk przed wejściem do sali, a także dostosować się do poleceń Organizatora 

w tym zakresie. 

Prawdziwość podanych danych, potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

 

…………………………………….. 

data i wyraźny podpis 

Administrator danych 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim 

celu, jest Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 Gdańsk, e-mail: 

brg@brg.gda.pl. 

Inspektor ochrony danych 

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się 

z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@brg.gda.pl. 

Cel przetwarzania 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19. 

Podstawa przetwarzania danych 

 
1 Oświadczenie odbierane  w przypadku organizacji pozostałych spotkań nie dotyczących realizacji ustawowych 
dyskusji i spotkań wynikających z zadań Biura ustalonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ustawą o rewitalizacji i ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji 
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. 



Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi, oraz art. 9 ust. 2 pkt i) tj.  przetwarzanie jest niezbędne ze względów 

związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, 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 wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. 

zm.)  

Okres przechowywania danych 

Dane w zakresie wskazanego powyżej celu będą przechowywane przez okres 1 miesiąca od daty ich podania. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 

przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla 

Administratora. 

Prawa osób 

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, żądania: dostępu do nich, uzyskania ich kopii, 

sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


