MIESZKANIOWE TARGI GDYNI ARENA 4-5 WRZEŚNIA 2021
DEKLARACJA EPIDEMIOLOGICZNA
Podanie danych w deklaracji jest dobrowolne, jednak bez wypełnienia ankiety, uczestnik nie może wziąć udziału w
wydarzeniu. Oddanie deklaracji uprawnia do wejścia na targi Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim
uczestnikom wydarzenia.
Deklarację prosimy oddać w punkcie informacyjnym, przy wejściu na targi.

Imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………………….
Telefon:…………………………………………………………………………………………………………

Powyższe dane prosimy uzupełnić drukowanymi literami.

Deklaruję, że jako osobo zamierzająca odwiedzić Mieszkaniowe Targi Gdynia Arena w dniach 4 -5. 09. 2021:
- zapoznałem się i akceptuję regulamin dla zwiedzających, dostępny na stronie
https://mieszkaniowetargi.pl/regulamin-wydarzenia-mieszkaniowe-targi-gdynia-arena/
- wyrażam zgodę na pomiar temperatury w chwili wejścia na wydarzenie
- nie przebywam na kwarantannie ani w izolacji z powodu COVID -19
- w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem objawów chorobowych a ni nie miałem kontaktu z osobą z potwierdzonym
zakażeniem COVID-19 lub osobą poddaną kwarantannie czy izolacji lub osobą z widocznymi objawami
chorobowymi.
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Podpis

Celem pobierania i przetwarzania powyższych danych jest monitoring potencjalnych zagrożeń związanych z rozpowszechnianiem się
koronawirusa SARS-Cov2 –COVID19 i podejmowania działań prewencyjnych w obrębie organizacji wydarzenia targowego na podstawie
art.6 ust.1 lit. E ROZPORĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016r. W sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Administratorem Pana/Pani danych osobowych w celu związanym z Uczestnictwem w Mieszkaniowych Targach Gdynia Arena w
dniach4-5.09.2021 oraz marketingowych i statystycznych jest Pomerania Expo Anna Szweda –Ślepowrońska ul Nieborowska 48/59 80 034 Gdańsk, z którym można skontaktować się: emial info@mieszkaniowetargi.pl ; telefon 516 124 175 lub korespondencyjnie na adres
jak wyżej.
Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
np.: właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu 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 mar-ca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni w zakresie informacji zawartej w deklaracji w związku ze stanem
epidemii oraz w zakresie danych przetwarzanych w procesie rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia deklaracji uczestnik nie może wziąć udziału w Mieszkaniowych
Targach Gdynia Arena w dniach 4 -5.09.2021.
Pan /Pani ma pełne prawo do ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia
danych, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

