OŚWIADCZENIE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W CENTRALNYM OŚRODKU SPORTU.
Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia osób przebywających w budynkach i
na terenach pozostających w zarządzie Centralnego Ośrodka Sportu, świadomy
niebezpieczeństwa związanego z trwającym stanem epidemii spowodowanej przez
wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym
wirusem, zarazem wyrażając chęć uczestniczenia w szkoleniu sportowym na terenie
Centralnego Ośrodka Sportu oświadczam, że:
1. Rozumiem, że pomimo podjętych środków bezpieczeństwa przez Centralny
Ośrodek Sportu mających na celu maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia
wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.
2. Wyrażam zgodę na poddanie się wszelkim zasadom bezpieczeństwa oraz
rygorom sanitarnym obowiązującym na terenie Centralnego Ośrodka Sportu
mającym na celu zapobieżenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
3. Przyjmuję do wiadomości, że konsekwencją naruszania lub nieprzestrzegania
zasad i rygorów określonych w pkt 2,umyślne zatajenie objawów mogących
budzić podejrzenie zarażenia COVID-19 powodujące narażenie życia i zdrowia
innych osób przebywających na terenie Centralnego Ośrodka Sportu, jak
również naruszenie innych obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów
prawnych związanych z wystąpieniem epidemii COVID-19, będzie usunięcie z
terenu Centralnego Ośrodka Sportu oraz, że może to się wiązać również z
dodatkowymi konsekwencjami prawnymi. W pouczeniu znajdującym się pod
poniższym oświadczeniem zawarto informację prawną o obowiązujących w
tym zakresie przepisach.
4. Zapoznałam/-em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych w związku z COVID-19 i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych o moim stanie zdrowia.
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..………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

(W przypadku osób niepełnoletnich
podpis prawnego opiekuna)

………………………………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oświadczenia)

.….…………………………………………………….

(telefon lub e-mail)

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCHW ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19
Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Centralny
Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a.
W związku ze stanem epidemii, związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,
Państwa dane osobowe, oraz wizerunek będą przetwarzane w celu przeciwdziałania,
zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz
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innych chorób zakaźnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c-e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku
z ustawą 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. poz. 1842).
Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym
w dziedzinie zdrowia publicznego. Złożone przez Państwa Oświadczenie oraz Dzienne raporty
monitoringu zgrupowania przekazywane przez Koordynatora zgrupowania będą
przechowywane w COS przez okres 1 roku. Nie podanie pełnych danych do Dziennego
raportu monitoringu zgrupowania lub ich zatajenie skutkować będzie brakiem możliwości
kontynuacji pobytu w COS przez uczestnika zgrupowania.
W przypadku stwierdzenia ogniska koronawirusa, Państwa dane osobowe mogą zostać
przekazane do służb sanitarno-epidemiologicznych.
Posiadają Państwo prawa:, dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii oraz
prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Każde z tych żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.
Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w wypadku uznania, że administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
We wszystkich kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przez
Centralny Ośrodek Sportu mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@cos.pl lub pisemnie na adres:
Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa.

ZALECENIA
Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą wirusa SARS-CoV-2
zaleca się, aby podczas przebywania w budynkach i na terenach pozostających w zarządzie
Centralnego Ośrodka Sportu:
unikać podawania rąk na powitanie,
nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu (nie pocierać!),
zachować bezpieczną odległość 2 m. od innych osób,
jeśli to możliwe – unikać rozmów blisko „twarzą w twarz”,
regularnie i dokładne myć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie
alkoholu,
stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – podczas kichania i kaszlu należy
zakryć usta oraz nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem należy jak najszybciej wyrzucić
chusteczkę do zamkniętego kosza, umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować
je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust oraz nosa podczas kichania i kaszlu
zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady
można łatwo zanieczyścić przedmioty i powierzchnie lub przenieść wirusa na dłoniach,
np. przy powitaniu osoby,
preferować komunikację za pośrednictwem środków zdalnej komunikacji,
unikać zgromadzeń i skupisk większej liczby osób

•
•
•
•
•
•

•

INFORMACJA O MOŻLIWYCH KONSEKWENCJACH PRAWNYCH, KTÓRE MOGĄ SIĘ
WIĄZAĆ Z NARUSZANIEM LUB NIEPRZESTRZEGANIEM ZASAD OKREŚLONYCH PRZEZ COS
OPO ORAZ INNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW
PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z WYSTĄPIENIEM EPIDEMII COVID-19.
•

Zgodnie z art. 165 § 1 pkt 1 kodeksu karnego, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia
wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach powodując zagrożenie epidemiologiczne lub
szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
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§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu
wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu
wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
•

•

Zgodnie z art. 161 § 2 kodeksu karnego, kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub
zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę
na zarażenie taką chorobą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 2 naraża na zarażenie wiele osób, podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 i 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
Odpowiedzialność odszkodowawcza na gruncie kodeksu cywilnego – zgodnie z art. 415 kodeksu
cywilnego, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. W razie
uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z
tego powodu koszty (art. 444 § 1 kodeksu cywilnego). Sąd może przyznać poszkodowanemu
odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 kodeksu
cywilnego). Jeśli wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego,
zobowiązany do jej naprawienia powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł (art.
446 § 1 kodeksu cywilnego).

Kara pieniężna za naruszenie obowiązków kwarantanny, hospitalizacji lub izolacji – zgodnie z art. 15 zzzn
ust. 1 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, w razie stwierdzenia naruszenia obowiązku hospitalizacji, kwarantanny lub izolacji w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem lub zwalczaniem COVID-19, nałożonego przez właściwy organ lub
wynikającego z przepisów prawa, państwowy powiatowy inspektor sanitarny nakłada na osobę
naruszającą taki obowiązek, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w kwocie do 30 000 zł.
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