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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH                                        
DO OŚWIADCZENIA COVID – 19. 

 
 
Stosownie do art. 13 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 (zwanej dalej: RODO) pragniemy poinformować, że: 
 

1. Administratorem przetwarzania danych osobowych jest Organizacja Środowiskowa 
Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu, ul. Zygmunta Noskowskiego 25,         
61 – 705 Poznań, e – mail: idoazspoznan@azs.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się 
skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
wysyłając pismo na adres Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku 
Sportowego w Poznaniu, ul. Zygmunta Noskowskiego 25, 61 – 705 Poznań lub 
przesyłając korespondencję na adres e-mail: idoazspoznan@azs.pl. 

3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z sytuacją 
epidemiologiczną w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19                     
w tym informowania uprawnionych służb epidemiologicznych o wystąpieniu zarażenia 
lub zagrożenia takim zakażeniem oraz celem kontaktu z uprawnionymi organami                     
w sprawach z tym związanych. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przetwarzanie określone 
w pkt. 3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO                         
w związku z przepisami 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. 2020 poz. 374) 
oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń                              
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570 z późn. zm.). 

5. Oświadczenie COVID – 19 jest obowiązkowe i stanowi warunek udziału                                      
w Akademickich Mistrzostwach Poznania i Wielkopolski (AMPiW) w danej dyscyplinie 
sportowej.  

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie.  
7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom 

państwowym takim jak: Główny Inspektor Sanitarny i służby porządkowe w zakresie                 
i celu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom i osobom 
dokonującemu weryfikacji oświadczeń w imieniu Administratora. 

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przez 
obowiązujące przepisy prawa, a następnie zniszczone.  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, 
przysługują Pani/Panu prawa na warunkach i w zakresie określonym w RODO w tym: 
prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. 

10. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana na danych 
osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę 
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 
 
 
 

                         Poznań, …………………………………………………………….. 

(Data oraz własnoręczny, czytelny podpis uczestnika, 
rodzica lub opiekuna prawnego) 

mailto:idoazspoznan@azs.pl
mailto:idoazspoznan@azs.pl

