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DOBROWOLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SZCZEPIENIA
PRZECIWKO COVID-19, BĄDŹ POSIADANIU STATUSU
OZDROWIEŃCA
Informujemy, że złożenie poniższego oświadczenia jest w pełni dobrowolne i nie jest wymagane
w związku z uczestnictwem w Konferencji Energas organizowanym przez Gascontrol Polska sp. z o. o.


oświadczam, że jestem osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19 tj. posiadam zaświadczenie
o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została
dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od tego szczepienia.



oświadczam, że jestem osobą nie zaszczepioną przeciwko COVID -19



oświadczam, że posiadam status ozdrowieńca zgodnie z obowiązującymi na dzień
uczestnictwa w Konferencji Energas przepisami

Jednocześnie wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przez
Gascontrol Polska sp. z o. o. i przyjmuję do wiadomości, że:
1) mam prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, a wycofanie zgody na wpłynie na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
2) informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na drugiej stronie niniejszego
oświadczenia.

…………..………………………………………….

Czytelny Podpis Uczestnika Konferencji

Zał. nr 2

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z organizowaną Konferencją Techniczno – Naukową Energas 2022 „Gazociągi wysokiego ciśnienia –
nowe technologie, prace specjalistyczne, usługi i urządzenia infrastruktury sieci gazowej”, uzyskaliśmy dostęp do
Pani/Pana danych osobowych. Szanując Pani/Pana prywatność, jak również dbając o to, aby wiedziała
Pani/wiedział Pan, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje
które pomogą to ustalić.
1.

Administratorem danych osobowych jest współorganizator Konferencji ENERGAS, Gascontrol Polska Sp.
z o.o. ul. Pszczyńska 60, 43-267 Suszec. Kontakt z Gascontrol Polska jest możliwy poprzez adres e-mail:
biuro@gascontrol-polska.pl, telefonicznie pod numerem 32 448 34 08 lub pisemnie na adres
ul. Pszczyńska 60, 43-267 Suszec.

2.

Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu organizacji i przeprowadzenia Konferencji
Techniczno – Naukowej ENERGAS, zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi organów administracji
publicznej, w tym celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników Konferencji w czasie
jej trwania 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.

3.

Jeżeli wypełni (podpisze) Pani/Pan oświadczenia pt. „DOBROWOLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19, BĄDŹ POSIADANIU STATUSU OZDROWIEŃCA”, podane dane
osobowe z niego wynikające, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 9 ust. 2 lit. a
RODO) w celach spełnienia przez Organizatora wymagań dotyczących limitów uczestników wydarzeń
określonych w przepisach Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2021 r. poz. 861).

4.

Dane osobowego przetwarzane w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane przez okres 14 dni od
dnia Konferencji w związku z którą wypełniono niniejsze oświadczenie.

5.

Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom jedynie wyjątkowo mogą być
przekazywane podmiotom uprawionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.

6.

Przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do danych osobowych
- prawo żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych
- prawo do przenoszenia Pana/Pani danych osobowych
- prawo do wycofania zgody w zakresie oświadczenia pt. „DOBROWOLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE
SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 BĄDŹ POSIADANIU STATUSU OZDROWIEŃCA”, przy czym wycofanie
zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej wycofaniem.
Aby skorzystać z powyższych praw proszę skontaktować się z nami (dane kontaktowe w punkcie
1 powyżej.

7.

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może
Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

