
X Kongres POSTĘPY W CHIRURGII KOLOREKTALNE 

6 – 9 października 2021 r. 

Miejsce: Hotel Narvil, Serock 

Biuro Organizacyjne: Agora Konferencje ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań  

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA/WYSTAWCY KONGRESU 

w związku ze stanem epidemii COVID-19 

 

Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego podczas występowania na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2. 

Ja niżej podpisany/a 

1. W związku z uczestnictwem w Kongresie niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy:  

  1)   w przeciągu ostatnich 14 dni przed złożeniem oświadczenia nie byłem/łam ani nie jestem  

        zakażony/a wirusem SARS-COV-2,  

  2)   nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,  

  3)  aktualnie na mam objawów infekcji mogącej wskazywać na prawdopodobieństwo zakażenia   

       wirusem SARSCOV-2 (podwyższona temperatura, objawy grypopodobne, np. gorączka,  

        ból gardła, ból głowy, katar, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem itp.).  

2. Zobowiązuję się :  

  1)  w trakcie pobytu na Konferencji do poinformowania Biura Organizacyjnego: biuro@agora- 

       konferencje.pl, tel. 603139708, o każdym zaistniałym odstępstwie od złożonego oświadczenia  

       oraz do stosowania się do otrzymanych z Biura instrukcji.  

  2)  w przypadku, gdy w trakcie Kongresu – poza obiektem Kongresowym lub ciągu 14 dni od pobytu       

       na Kongresie wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, do niezwłocznego poinformowania  

       o tym fakcie właściwych miejscowo służb sanitarnych i epidemiologicznych, a także Biuro   

       Organizacyjne na adres mailowy: biuro@agora-konferencje.pl, oraz podjęcia niezbędnych kroków  

        wg wskazań GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus 

  3)  do przestrzegania wszelkich zaleceń sanitarnych i porządkowych zawartych w procedurach    

        dotyczących przeciwdziałaniu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. 1. podczas Kongresu wdrażanych    

       na miejscu przez służby medyczne lub sanitarne.  

3.    Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w zbiorze danych Agora Konferencje  

       w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu      

       Sanitarnego, ul. Targowa 65 03– 729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia     

       epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/łam  

        w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi  

        zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

 Imię, Nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu (pozwalający na szybki kontakt) ………………………………………………….…………….. 

Państwa dane przechowywane będą wyłącznie przez okres 14 dni od zakończenia Kongresu, będą zabezpieczone zgodnie z 

RODO i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego. Złożenie oświadczenia jest warunkiem stacjonarnego udziału w 

wydarzeniu. Pełny obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, celu i podstawie prawnej ich zbierania, 

okresie przetwarzania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ”  

Data i czytelny podpis  ………………………………………………………………………………………………….……… 

 

W związku z trwającą jeszcze pandemią koronawirusa, prosimy o informacje, czy do dnia 22 września 2021 był/a lub będzie 

Pan/i zaszczepiona pełną - wymaganą dla danego rodzaju szczepionki dawką szczepionki przeciw COVID-19 (podwójną 

lub w przypadku szczepionki Johnson & Johnson pojedynczą):         ☐ tak       ☐ nie  

Informacje te będą wyłącznie do wiedzy Biura Organizacyjnego i posłużą do weryfikacji limitu uczestników. 

Osoby zaszczepione pełną dawką szczepionki nie są wliczane do obowiązującego limitu uczestników.  

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem danych osobowych jest: Agora Konferencje, ul Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań, NIP 

782-132-02-64  Regon 363192596 (dalej „Administrator).  

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:  

a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 

2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy 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.) - 

celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2;  

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji udziału uczestnika w Konferencji.  

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pana/Pani danych można kontaktować się z osobą 

nadzorującą przetwarzanie danych przez Administratora: biuro@agora-konferencje.pl adres jak 

podano w pkt. 1 klauzuli, telefon: (+48) 61 8427465 

4. Pana/Pani dane osobowe podane w oświadczeniu będą przechowywane przez okres 14 dni od 

zakończenia Kongresu.  

5. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa stacjonarnego 

w Kongresie i wejścia na teren obiektu, w którym odbywa się Kongres.  

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym takim jak 

Główny Inspektor Sanitarny i służby porządkowe w zakresie i dla celów wynikających z 

obowiązujących przepisów prawa.  

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.  

8. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora, przysługują 

Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do 

uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo do 

żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do 

żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia swoich danych do 

innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W 

powyższych uprawnień może Pan/Pani skorzystać poprzez złożenie pisemnego wniosku na adresy 

wskazane w punkcie 3 klauzuli. Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których 

można z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. 

uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania.  

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

10. Administrator nie planuje przekazywać Pana/Pani danych osobowych do podmiotów spoza EOG 

ani do organizacji międzynarodowych.  


