ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA
Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom wydarzenia.

Ankietę prosimy oddać w punkcie informacyjnym przy wejściu na targi.
Oddanie Ankiety uprawnia do wejścia na targi.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia Ankiety uczestnik nie może wziąć
udziału w wydarzeniu.

1. Imię i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. E-mail
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Tel.
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
Powyższe dane prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami.
Oświadczam, jako osoba zamierzająca odwiedzić wydarzenie, że:
zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin dla zwiedzających;
wyrażam zgodę na pomiar temperatury w chwili wejścia na wydarzenie;
w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu nie miałem/łam kontaktu z osobą
z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 lub osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19 lub
osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną.
Prosimy osoby mające podwyższoną temperaturę, kłopoty z oddychaniem, kaszel lub inne problemy zdrowotne, aby
nie planowały odwiedzenia targów, ale niezwłocznie skontaktowały się z lekarzem.
Zaleca się również , aby osoby starsze nie planowały odwiedzenia targów, jak i nie zabieranie na targi dzieci i
niemowląt.

…………………………………………………………………………

Data

……………………………………………………………………………………………………………

Podpis
W przypadku osoby niepełnoletniej podpis rodzica/opiekuna

1. Celem pobierania i przetwarzania powyższych danych jest monitoring potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-Cov-2 –COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz sprzedaż biletów i organizacja wydarzenia kulturalnego na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. E ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w celu związanym z uczestnictwem w wydarzeniu oraz w celach marketingowych i
statystycznych jest Astra Biuro Promocji i Wystaw Eugeniusz Kropka z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Sixta 5, z którym można się skontaktować:
email:: biuro@targibielskie.pl; tel. +48 33 811 93 20 lub korespondencyjnie na adres jak wyżej.
3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np.
właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni w zakresie informacji zawartej w ankiecie w związku z stanem epidemii
oraz w zakresie danych przetwarzanych w procesie rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia oświadczenia uczestnik nie może wziąć udziału w wydarzeniu.
6. Ma Pan/Pani pełne prawo do ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych,
jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

