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*niepotrzebne skreślić 

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA 

NAZWA WYDARZENIA:………………………………………………………………………………..……….………………………………..………. 

MIEJSCE WYDARZENIA: …………………………………………………..DATA WYDARZENIA: …………………………….………..…… 

Imię i nazwisko uczestnika wydarzenia: ……………………………………………………………………………………….………………. 

Nazwa firmy uczestnika wydarzenia: …………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny uczestnika wydarzenia: ………………………………………………………………………………….……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

Tel.: ………………………………………………………………., e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

1. Zapoznałem/-am się i akceptuję „Wymogi obowiązujące w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu podczas 

przygotowania i organizacji wydarzeń (imprez, konferencji, spotkań) w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce”, 

dostępne na www.mwmskansen.pl.  

2. Przyjmuję do wiadomości, że jako uczestnik wydarzenia mogę być poddany pomiarowi temperatury, wyniki 

pomiarów nie będą gromadzone. 

3. Oświadczam, że w momencie wypełniania ankiety nie przebywam w izolacji lub na kwarantannie. 

4. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am bezpośredniego 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.  

5. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/łam objawów chorobowych, w szczególności podwyższonej 

temperatury, kaszlu, problemów z oddychaniem.  

6. Oświadczam, ze w monecie wypełniania ankiety jestem/nie jestem* zaszczepiony szczepionką przeciwko wirusowi 

SarsCov-2 dopuszczoną na terenie RP przez Europejską Agencję Leków. 

7. Oświadczam, że jeśli pomiędzy wypełnieniem ankiety a zakończeniem udziału w wydarzeniu zmienią się informacje 

zawarte w punktach 3-5 nie wezmę udziału w wydarzeniu lub przerwę swój udział i natychmiast poinformuję 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu o zaistniałej zmianie.  

8. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. 

Narutowicza 64, numer RIK 20/99, tel. 24 275 28 83  

9. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych. Kontakt dpo@mwmskansen.pl, , tel. 24 275 28 83. 

10. Celem przetwarzania powyższych danych jest monitoring potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem 

się COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz sprzedaż biletów 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  udział w wydarzeniu i organizacja stoiska wystawienniczego art. 6 ust. 1 lit. a) oraz ze 

względu na prawny obowiązek administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami epidemicznymi na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO. 

11. Pana/Pani dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.  

12. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do upływu 14 dni od daty zakończenia Wydarzenia w zakresie 

informacji zawartej w ankiecie w związku ze stanem epidemii oraz w zakresie danych przetwarzanych w procesie 

sprzedaży biletów, udziału w wydarzeniu i organizacji stoiska wystawienniczego, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia ankiety uczestnik nie może wziąć udziału w 

wydarzeniu.  

14. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym prawa osób, których 

dane dotyczą znajdują się na stronie: https://mwmskansen.pl/bip/rodo/polityka-prywatnosci/  

 

……………………………………………………………………………………….. 
Data i podpis uczestnika wydarzenia 
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