
                               

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA 

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego podczas występowania 

na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2 w związku z uczestnictwem w wydarzeniu 

pod nazwą mecz Suzuki 1 Ligi koszykówki mężczyzn odbywającym się w Hali 

Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w dniu: 

 

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną 

wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, nie przebywam na 

obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz nie 

miałem świadomego kontaktu z osobą chorą na COVID-19. 

DANE KONTAKTOWE 

Imię i nazwisko: 

 

Numer telefonu: 

 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 

Administratorem twoich danych osobowych jest Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany 

Politechniki Opolskiej z siedzibą przy ul .Prószkowskiej 76/9a 45-758 Opole Email: 

biuro@azsopole.pl, nr tel. 77 449 8307 

 

        Opole                 (Data i podpis) 

 

Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej 

ul. Prószkowska 76/9a 45-758 Opole KRS: 0000312565 Email: biuro@azsopole.pl tel. 77 449 8307 
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