
ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA 
KONCERT NOCNEGO KOCHANKA - 6.08.2020 
(MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE)

Imię i nazwisko:................................................................................
Data:................................................................................................
Numer telefonu:................................................................................
Adres zamieszkania:..........................................................................

Każdy posiadacz zakupionego Biletu oświadcza, że jeżeli  w dniu wydarzenia
będzie  poddany/a  kwarantannie,  nadzorowi  sanitarnemu  lub  w  ciągu
ostatnich  14  dni  przed  udziałem  w  wydarzeniu  wrócił/a  z  zagranicy  ze
względów bezpieczeństwa nie weźmie udziału w wydarzeniu.

Każdy posiadacz zakupionego Biletu oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14
dni przed udziałem w wydarzeniu miałby/aby bezpośredni kontakt z osobą z
potwierdzonym  zakażeniem  COVID-19,  osobą  poddaną  kwarantannie  lub
izolacji z powodu COVID-19, osobą, która w ciągu ostatnich 14 dni powróciła z
zagranicy  lub  osobą,  która  miała  widoczne  objawy  chorobowe  lub  była
narażona  na  kontakt  z  osobą  zarażoną  ze  względów  bezpieczeństwa  nie
weźmie udziału w wydarzeniu.

Każdy posiadacz zakupionego Biletu oświadcza, że jeżeli w ciągu ostatnich 14
dni przed udziałem w wydarzeniu miałby/aby objawy chorobowe ze względów
bezpieczeństwa nie weźmie udziału w wydarzeniu.

Nabywca  Biletów  oświadcza,  że  poinformował  posiadaczy  Biletów  o  treści
powyższych oświadczeń i że posiadacze Biletów złożyli je samodzielnie za jego
pośrednictwem.

1. [dane administratora danych]  Administratorem danych osobowych nabywcy i  posiadaczy
biletów jest MTP SP. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14, 60-734 Poznań
(dalej: MTP). 
MTP wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może Pan/Pani kontaktować się np. z
wykorzystaniem adresu e-mail: iod@grupamtp.pl.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację celu,
w jakim zostały pozyskane, w szczególności udział w wydarzeniu.

parafka:................................................

mailto:iod@grupamtp.pl


2. [cele  i  podstawy  przetwarzania  danych]  MTP  przetwarza  dane  osobowe  nabywcy
i posiadaczów biletów na zasadach określonych w regulaminie.
W  związku  z  sytuacją  epidemiologiczną  dot.  COVID19  -  dane  osobowe  nabywcy  lub
posiadaczy biletów mogą być przetwarzane przez MTP również w celu ustalenia listy gości
oraz  innych  osób  z  zewnątrz  (jeśli  to  możliwe)  obecnych  w  tym  samym  czasie  w
części/częściach terenu zarządzanego przez MTP np. w trakcie trwania imprezy,  w której
Pan/Pani uczestniczył/a oraz ewentualnego prowadzenia komunikacji drogą mailową, sms
lub telefoniczną służącej ustaleniu osób, które mogły mieć kontakt z zakażonym COVID-19.
Podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  w  tych  celach  jest  ochrona  Pana/Pani
żywotnego interesu w postaci zdrowia i życia zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. d) RODO.

MTP przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązku
prawnego nałożonego na MTP zaleceniem GIS dotyczącym:
a) zbierania oświadczeń,  że według Pana/Pani najlepszej  wiedzy  nie jest  Pan/Pani osobą
zakażoną  oraz  nie  przebywa  Pan/Pani  na  kwarantannie  lub  pod  nadzorem
epidemiologicznym;
b) jeżeli zakupiony bilet dotyczy targów - rejestrowania wszystkich uczestników targów, w
celu pozyskania danych osób przebywających na targach,
(przetwarzanie  na  podstawie  art.  8a  ust.  5  pkt.  2  ustawy  z  dnia  14  marca  1985  r.  o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322) w art.  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 z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

3. [odbiorcy danych] Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym
na  rzecz  MTP  usługi  IT,  ochrony,  prawne,  księgowe,  pocztowe,  kurierskie  oraz  służbom
sanitarnym, w szczególności Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu w celu wykonania jego
wytycznych  dostępnych  na  stronie  gov.pl/web/koronawirus/  oraz  gis.gov.pl  oraz
umożliwienia  uprawnionym  służbom  sanitarnym  przeprowadzenia  dochodzenia
epidemiologicznego  na  wypadek  wykrycia,  że  osoba  zakażona  brała  udział  w  danym
wydarzeniu.

4. [okres  przechowywania  danych] Pana/Pani  dane  osobowe służące kontaktowi  i  złożeniu
oświadczenia,  o  których  mowa  w  ust.  2  będą  przechowywane  przez  okres  14  dni  od
zakończenia wydarzenia, na które został nabyty bilet.
MTP  zastrzega  jednak  możliwość  przechowywania  Pana/Pani  danych  osobowych  w  celu
ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  roszczeń  przez  okres  właściwy  dla  przedawnienia
roszczeń i czynów karalnych wynikający z przepisów prawa.

5. [Pana/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych przez MTP] W granicach przepisów
prawa  posiada  Pan/Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich
sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  przeniesienia,  prawo do  wniesienia
sprzeciwu  wobec  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  w  przypadku,  gdy  MTP
przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
Realizacja  powyższych  praw  może  nastąpić  poprzez  kontakt  drogą  mailową:
iod@grupamtp.pl.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez MTP narusza przepisy
RODO.
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