
Ankieta dla osoby pełnoletniej.   

Ahoj! Witaj na Tratwie!  

Niezmiernie cieszymy się z Twojej obecności. Jednak, zanim zaczniemy - wypełnij proszę poniższą ankietę.  
Chcemy zapewnić wszystkim bezpieczną zabawę w ramach tegorocznego festiwalu. Pamiętaj o  
zaznaczaniu odpowiedzi zgodnie z prawdą - to bardzo odpowiedzialne zadanie dla każdego z nas, żeby  
zadbać o nasze wzajemne zdrowie.   

Twoje imię i nazwisko:   

Numer tel.:   

1. Czy przebywałeś/aś w ciągu ostatnich 14 dni poza granicami kraju? TAK / NIE   

2. Czy przebywałeś/aś w ciągu ostatnich 14 dni z osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu  
COVID-19 lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą 
zarażoną? TAK / NIE   

3. Czy przebywasz na kwarantannie lub jesteś poddany/a nadzorowi sanitarnemu? TAK / NIE   

4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miałeś/aś objawy chorobowe, w szczególności podwyższoną temperaturę,  
kaszel, problemy z oddychaniem? TAK / NIE   

5. Czy przebywałeś/aś w ciągu ostatnich 14 dni w miejscach ze zwiększonym ryzykiem zachorowania  
(szpital, przychodnia, impreza masowa, duże skupiska ludzi)? TAK / NIE   

Twój czytelny podpis: __________________________________________   

Jeśli uzupełniłeś/aś wszystkie punkty, oddaj ankietę osobom odpowiedzialnym za 
rejestrację.  Dziękujemy i życzymy udanej zabawy!   

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Administratorem danych osobowych zebranych w ankiecie (w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) jest  
Stowarzyszenie TRATWA ds. Ewangelizacji Młodzieży. Zebrane dane osobowe, zostaną wykorzystane przez Administratora w celu 
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Przetwarzanie odbywa się w celu przeciwdziałania, zwalczania,  
a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (podstawa prawna: wykonywanie zadania realizowanego 
w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. E RODO), ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, (Podstawa  
prawna art. 9 ust. 2 lit. i RODO).   
Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów.   
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć wniosek o dostęp do swoich danych, ich sprostowanie, usunięcie, ograniczenie  
przetwarzania, złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a także prawo do sprzeciwu  
wobec wykorzystywania jej danych osobowych – na zasadach określonych w RODO. W celu uzyskania dokładnych informacji  
skontaktuj się z osobami odpowiedzialnymi za rejestrację lub pod adresem e-mail tratwafestiwalpleszew@gmail.com. 


