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Kwestionariusz sanitarny  

osób uczestniczących w rozgrywkach Przemyskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej 
                                                              

Ja niżej podpisany:  ……………………………….…………………..………………………………………………..…………………….. 
                                                                                                Imię i nazwisko osoby wypełniającej ( Zawodnik/kierownik, opiekun drużyny) 

będę brał udział w rozgrywkach Przemyskiej Lidze Halowej Piłki Nożnej, organizowanych przez Przemyski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu i jednocześnie oświadczam, że: według mojej najlepszej wiedzy, nie  
miałem kontaktu z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 lub osobą przebywającą na kwarantannie oraz, że 
ja ani nikt z najbliższych członków mojej rodziny lub osób mi najbliższych nie przejawia widocznych oznak 
choroby COVID-19 lub innej choroby zakaźnej. 
Jednocześnie zobowiązuję się do: 
-  niezwłocznego poinformowania organizatora rozgrywek o istotnych zmianach w stanie mojego zdrowia,  
   w szczególności o wystąpieniu objawów typowych dla COVID-19 lub o objęciu mnie kwarantanną; 
-  samodzielnego wykonania pomiaru temperatury ciała bezpośrednio przed każdym meczem; 
-  stosowania się do ograniczeń oraz zaleceń obowiązujących w związku z wprowadzonym i obowiązującym  
   stanem epidemii, w szczególności do przestrzegania zasad sanitarnych na obiekcie, w którym rozgrywane  
   będą poszczególne mecze; 
-  powiadomienia organizatora rozgrywek w przypadku zaistnienia podstaw do zmiany w/w oświadczenia. 

Jestem świadomy ryzyka związanego z moim udziałem w rozgrywkach i zdaję sobie sprawę, że: 
-  mimo wprowadzonych w trakcie trwania rozgrywek obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków 
     ochronnych, może dojść do zakażenia COVID – 19. 
-  w przypadku wystąpienia u uczestników rozgrywek objawów zakażenia lub jego podejrzenia, ja, moja 
rodzina i jej najbliższe otoczenie mogą zostać objęte kwarantanną. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu, w tym 
danych szczególnych kategorii dotyczących stanu zdrowia. 

Jestem świadomy pełnej odpowiedzialności za dobrowolne wyrażenie zgody na mój udział w rozgrywkach  
w aktualnej sytuacji epidemicznej. 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA: Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z Art. 13 i Art. 14 Rozporządzeniem „RODO”  , informuje się, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemyski Ośrodek Sportu  i Rekreacji (dalej: „POSIR”) przy ul. A. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl  Tel.: 16-6785758 
E-mail: sekretariat@posir.pl Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: iodo@posir.pl. 2. W związku z realizacją naszych zadań statutowych związanych z 
organizacją zajęć i wydarzeń sportowych w okresie epidemii koronawirusa COVID-19, będziemy przetwarzać dodatkowe kategorie danych osobowych dotyczących 
zdrowia Pana, oraz inne stosowne informacje, którą pozwolą na ocenę ryzyka zakażenia koronawirusem - w celu ochrony życia i zdrowia osób  [podstawa prawna: Art. 6 
ust. 1 lit. c), Art. 9 ust.2 lit. c), g), i)  RODO w związku  z ustawami]; 
3. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez czas wynikający z realizacji celu ich przetwarzania oraz okres wymagany przepisami prawa. 
4. Generalnie w większości przypadków pozyskujemy dane osobowe bezpośrednio od Pana na podstawie Państwa oświadczeń (ankiety). Ponadto dane dotyczące zdrowia 
możemy pozyskać poprzez obserwację Państwa kondycji zdrowotnej, w tym również pomiar temperatury ciała przez nasz personel. Jednakże mogą zdarzyć się sytuacje że 
możemy pozyskać dane dotyczące kondycji zdrowotnej lub inne informacje wskazujące na ryzyko zakażenia koronawirusem   w sposób pośredni – od innych osób lub 
uprawnionych organów w szczególności od służb sanitarno-epidemicznych. 5. Odbiorcami danych osobowych są/mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub odrębnych umów, a w szczególności upoważniony personel Administratora, organy i służby sanitarno-epidemiologiczne, organy zdrowia, służby bezpieczeństwa 
publicznego oraz inne upoważnione podmioty na podstawie prawa. 6. Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, w tym również w 
formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 7. Przysługują Panu następujące prawa zgodnie z RODO: prawo 
dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania (poprawiania) z wyjątkiem obiektywnych informacji i faktów dotyczących Państwa zdrowia; prawo do usunięcia 
danych lub ograniczenia  ich przetwarzania (z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z przepisów prawa); prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla ochrony życia i zdrowia osób. Konsekwencją odmowy podania danych osobowych, 
będzie brak możliwości uczestnictwa w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez POSIR oraz przebywania w obiektach i na terenach POSIR. 

 
 
 

…………………………………………..……………………………………. 
Data i podpis osoby wypełniającej  
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