
Zakopane, ____________________ 2021 r. 

 

Oświadczenie Gościa  

- dotyczy szczepienia przeciwko COVID-19 - 

 

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że: 

a) jestem zaszczepiony/a przeciwko COVID-19 w pełni, tj. otrzymałem dwie dawki szczepionki 

dwudawkowej albo jedną jednodawkowej;  

b) mam świadomość, że złożenie oświadczenia jest w pełni dobrowolne i nie jestem prawnie 

zobowiązany do jego złożenia, składam go wyłącznie z własnej woli;  

c) złożenie oświadczenia stanowi zgodę na przetwarzanie danych w nim zawartych; 

d) jestem świadomy tego, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może prowadzić do 

narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia innych Gości; 

e) zobowiązuję się do udokumentowania faktu posiadania statusu osoby zaszczepionej na okres 

pobytu w Hotelu na żądanie organów publicznych, o ile zajdzie taka niezbędna potrzeba. 

 

Gość nr 1: _____________________  ___________________        ___________________

  czytelne imię i nazwisko  data urodzenia Gościa  podpis Gościa 

 

Gość nr 2: _____________________  ___________________        ___________________

  czytelne imię i nazwisko  data urodzenia Gościa  podpis Gościa 

 

Gość nr 3: _____________________  ___________________        ___________________

  czytelne imię i nazwisko  data urodzenia Gościa  podpis Gościa 

 

Gość nr 4: _____________________  ___________________        ___________________

  czytelne imię i nazwisko  data urodzenia Gościa  podpis Gościa 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nosalowy Dwór Sp. z o.o. z siedzibą w Zakopanem (34-500), przy 

ul. Balzera 21D, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000398651. 

Celem przetwarzania Państwa danych zawartych w niniejszym oświadczeniu oraz z niego wynikających jest wykazanie 

przez Administratora, w szczególności na potrzeby kontroli uprawnionych organów, spełniania wymogów prawnych 

wynikających z aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona 

poprzez podpisanie niniejszego dokumentu w związku niezbędnością przetwarzania danych ze względów związanych 

z ważnym interesem publicznym, którym jest przestrzeganie określonych przepisami prawa ograniczeń, nakazów i 

zakazów związanych ze stanem epidemii. Mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co 

pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce uprzednio.   

Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących 

niezbędny w szczególności do wykazania spełniania wymogów ww. przepisów Rozporządzenia. 

Złożenie niniejszego oświadczenia, a tym samym przekazanie informacji dotyczących szczepienia, jest w pełni 

dobrowolne. Nieudzielenie informacji wskazanych w oświadczeniu nie jest wymogiem ustawowym i nie ma wpływu 

na realizację świadczonych przez Administratora usług. 

Mają Państwo prawo  dostępu do swoich danych osobowych,  ich sprostowania, wycofania zgody lub ograniczenia 

przetwarzania, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami 

kontaktować na adres e-mail: iodo@nosalowy-dwor.eu.  

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu, nie są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

Odbiorcą Państwa danych mogą być wyłącznie zaufani podwykonawcy tacy jak dostawcy usług IT oraz, wyłącznie w 

zakresie powszechnie obowiązujących przepisów, właściwe organy państwowe. 


