
OŚWIADCZENIE 

WS. ZASZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19 

 

IMIĘ I NAZWISKO:  ______________________________ 

TERMIN POBYTU:  ______________________________ 

OŚWIADCZAM, ŻE: 

□ posiadam i okazuję unijne cyfrowe zaświadczenie COVID lub zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku 

testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19, tym samym wyrażając dobrowolną zgodę na 

przetwarzanie przez operatora obiektu moich danych osobowych dot. zaszczepienia dla celów 

związanych z ustaleniem i wykazaniem przez operatora obiektu przestrzegania limitów pokoi lub usług 

udostępnianych w obiekcie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

□ nie okazuję unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, o wyniku testu 

i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19. 

Okazanie zaświadczenia i wyrażenie powyższej zgody na przetwarzanie danych osobowych dot. 

zdrowia (zaszczepienia) jest dobrowolne. Dzięki wyrażeniu przez Państwa zgody i okazaniu 

zaświadczenia, operator obiektu może świadczyć usługi dla większej liczby gości. Jeśli nie wyrażają Państwo 

zgody, należy zaznaczyć drugie okienko. Udzieloną zgodę można wycofać w każdym momencie, w 

szczególności osobiście w recepcji obiektu lub na kontaktowy adres email wskazany w regulaminie obiektu. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem.  

Administratorem danych osobowych jest operator obiektu, wskazany w karcie rejestracji pobytu i w 

regulaminie obiektu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu 

ustalenia wysokości limitów i wykazania przez administratora przestrzegania limitów pokoi lub usług 

udostępnianych w obiekcie, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 6 maja 2021 

r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.), co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, o którym mowa 

w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W zakresie danych dot. zdrowia (zaszczepienia), podstawą przetwarzania jest 

Państwa dobrowolna zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO). 

Dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom. Dane są przechowywane do dnia następującego po 

ostatnim dniu Państwa pobytu w obiekcie, chyba że konieczne będzie ich przechowywanie w związku z 

postępowaniem prowadzonym przez uprawnione organy państwowe, wówczas dane zostaną usunięte po 

zakończeniu takiego postępowania.  

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania, usunięcia danych lub 

ograniczenia ich przetwarzania, uzyskania kopii danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 

administratora, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Dane kontaktowe administratora oraz informacje o inspektorze ochrony danych znajdą Państwo w 

regulaminie obiektu. 

 

 

_________________________ 

data i podpis Gościa     

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK  

(wyłącznie gdy okazano zaświadczenie) 

Potwierdzam okazanie zaświadczenia 

 

____________________ 

podpis pracownika 


