
Informacja dla uczestników konferencji DNI BETONU 2021: 

 

W związku z wydarzeniem „Dni Betonu 2021” informujemy, że na chwilę obecną znane są 

zasady reżimu sanitarnego, jakie obowiązują w dacie konferencji (obecne reguły ustalone są 

stosownym rozporządzeniem z dnia 27 września br. obowiązują do 31 października tego roku). 

Zgodnie z nimi organizator zapewnia, że przestrzegane będą wszelkie aktualne normy i 

zalecenia. Tym niemniej zaznaczyć należy, że w niektórych przypadkach dopuszczenie do 

udziału w wydarzeniach osób w liczbie przekraczającej określone prawem limity jest lub może 

być możliwe jedynie dzięki złożeniu przez część uczestników dobrowolnego oświadczenia o 

odbyciu szczepienia przeciwko COVID-19. W związku z tym prosimy Państwa o dobrowolne 

wypełnienia poniższego oświadczenia i złożenie go na miejscu konferencji bezpośrednio przed 

przystąpieniem do wydarzenia. Dane w tym zakresie podlegają przetworzeniu wyłącznie na 

użytek ustalenia liczby osób niepodlegającej limitom ustawowym (zanonimizowane dane 

zbiorcze) i nie są w innej formie przechowywane przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. 

Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się poniżej. Zwracamy jednocześnie uwagę, że do 

szczepień w ramach kampanii #SzczepimySię zachęcają m.in. Ministerstwo Zdrowia i Kancelaria 

Prezesa Rady Ministrów. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie 

internetowej: 

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/ruszyla-kampania-szczepien-przeciwko-

covid-19/ 

 

 

 

Wisła, ____ października 2021 r. 

 

DOBROWOLNE OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA Konferencji „Dni Betonu 2021” 

 

Oświadczam, że – niezależnie od przewidzianych prawem i stosownymi zaleceniami środków 

ostrożności zastosowanych przez organizatorów konferencji „Dni Betonu 2021” – mam pełną 

świadomość, iż mój udział w wydarzeniu skupiającym liczną grupę osób może wiązać się z 

podwyższonym ryzykiem zakażenia się chorobą zakaźną, w tym w szczególności wirusem SARS-

CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Oświadczam również, że zapoznałem/-am się z 

procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi podczas 

ww. wydarzenia i udostępnionymi przez organizatorów oraz obsługę obiektu hotelowego, w 

którym konferencja jest organizowana. 

 

Dla celów statystycznych GIS informuję, że w dniu rozpoczęcia konferencji: 

jestem  nie jestem  odmawiam 
udzielenia odpowiedzi 

 

zaszczepiona /zaszczepiony pełną dawką szczepionki przeciw SARS-Covid 2 (we właściwej 

kolumnie wstawić X). 

 

 

______________________ 

czytelny podpis 

 

  

https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/ruszyla-kampania-szczepien-przeciwko-covid-19/
https://www.aotm.gov.pl/aktualnosci/najnowsze/ruszyla-kampania-szczepien-przeciwko-covid-19/


 

 

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych: 
1. Administrator danych osobowych  

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Producentów Cementu z siedzibą w 

Krakowie (30-003), ul. Lubelska 29/4/5, nr KRS 0000099684. Możesz skontaktować się z nami w następujący 

sposób: 

- listownie na adres wskazany powyżej 

- przez e-mail: biuro@polskicement.pl 

- telefonicznie: +48 12 423 33 55 

 

2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ chcesz wziąć udział w organizowanym przez nas 

wydarzeniu. Wobec sytuacji epidemiologicznej spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 chcemy zapewnić 

bezpieczeństwo wszystkich uczestników. 

W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby sporządzić zbiorcze, zanonimizowane zestawienie liczby 

osób zapisanych na wydarzenie, która nie będzie wliczana do limitów uczestników wydarzenia określonych w 

odpowiednich przepisach. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest udzielona przez Ciebie dobrowolna 

zgoda. 

 

3. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 

Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po przygotowaniu przez nas zbiorczego, zanonimizowanego 

zestawienie liczby osób zapisanych na wydarzenie, która nie będzie wliczana do limitów uczestników wydarzenia 

określonych w odpowiednich przepisach lub po wycofaniu przez Ciebie zgody 

 

4. Odbiorcy Twoich danych osobowych 

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z 

przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z 

nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 

 

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

 prawo do wycofania zgody 
 prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
 prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
 prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1) 

Prawo wycofania zgody  

Jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody  – masz prawo w każdej chwili 

wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodę możesz wycofać w następujący sposób:  

- listownie na adres wskazany w pkt 1 

- przez e-mail: biuro@polskicement.pl 

- telefonicznie: +48 12 423 33 55 

Prawo wniesienia skargi do organu 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


