Nazwa wydarzenia

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA
Imię i nazwisko Uczestnika wydarzenia
Numer telefonu Uczestnika wydarzenia
Nazwa firmy Uczestnika wydarzenia
Adres korespondencyjny Uczestnika wydarzenia
Email*

Data, imię i nazwisko wypełniającego ankietę / podpis
Do obowiązkowego wypełnienia online przez osoby zamierzające przebywać na terenie Targów w związku
z organizowanymi Wydarzeniami.
1. Zapoznałem się i akceptuję „Wymogi obowiązujące w Targach Kielce S.A. podczas przygotowania i organizacji wydarzeń
(targów, konferencji, spotkań) w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, dostępne na www.targikielce.pl.
2. Przyjmuję do wiadomości, że jako uczestnik wydarzenia mogę być poddany pomiarowi temperatury.
3. Zobowiązuje się, że jeżeli w dniu wydarzenia, na które posiadam bilet/wejściówkę/voucher zostanę poddany/a
kwarantannie lub izolacji to ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
4. Oświadczam, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu miałem bezpośredni kontakt z:
• osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19
• lub osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19
• lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną.
Ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu.
5. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/łam objawów chorobowych, w szczególności podwyższonej
temperatury, kaszlu, problemów z oddychaniem.
Oświadczam, że w przypadku zmiany informacji zawartych w pkt od 3 do pkt 5 nie wezmę udziału w wydarzeniu
lub przerwę swój udział i natychmiast poinformuję Targi Kielce o zaistniałej zmianie.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Targi Kielce S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
2. Celem przetwarzania powyższych danych jest monitoring potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19
i podejmowania działań prewencyjnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO oraz 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz sprzedaż biletów i organizacja wydarzenia.
3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
np. właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu 14 dni od daty zakończenia Wydarzenia w zakresie informacji zawartej
w ankiecie w związku ze stanem epidemii oraz w zakresie danych przetwarzanych w procesie sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia oświadczenia uczestnik nie może wziąć udziału w wydarzeniu.
6. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym prawa osób, których dane dotyczą
znajdują się na stronie: https://www.targikielce.pl/polityka-prywatnosci
* Dziękujemy za podanie adresu email. Wykorzystamy go do przesyłania informacji o kolejnych wydarzeniach targowych. Podając adres Email
wyrażają Państwo zgodę na używanie przez Targi Kielce SA telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jest Pan/Pani użytkownikiem
(na podstawie Ustawy - Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U.2018.0.1954) art. 172.) oraz na otrzymywanie za pomocą środków
komunikacji elektronicznej niezamówionej informacji handlowej na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz. U. z 2020 r. poz. 123) art. 10.

