
Formularz wywiadu epidemiologicznego 

 

W związku ze stanem pandemii COVID-19, jak również wytycznymi 

Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnymi w zakresie 

wprowadzenia obowiązkowej procedury przeprowadzania i dokumentowania 

wywiadu epidemiologicznego uczestników Targów, warunkiem nabycia biletu 

wstępu na Targi Mamaville organizowane w dniu 13 września 2020 r. w 

obiekcie EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa w godzinach 

od 10:00-17:00 przez Mamaville s.c. M. Kostrzewa-Ziemkiewicz i A. 

Kacperczyk  ul. Tomnicka 25/5, 02-491 Warszawa (dalej: „Targi”), jest 

wypełnienie on-line przez potencjalnych uczestników Targów niniejszego 

formularza wywiadu epidemiologicznego. 

1. Oświadczam, że w dniu składania niniejszego Formularza wywiadu 

epidemiologicznego, jak również w ciągu ostatnich 14 dni: 

• nie rozpoznano u mnie zakażenia COVID-19; 

• nie miałem kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem 

COVID-19  

•  nie miałem kontaktu z osobą poddaną kwarantannie lub 

izolacji z powodu COVID-19; 

• nie miałem kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie COVID-

19, w tym w szczególności z osobą, która miała widoczne 

objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą 

zarażoną. 

2. Oświadczam, że w dniu składania niniejszego Formularza wywiadu 

epidemiologicznego oraz w ciągu ostatnich 14 dni: 

• nie miałem objawów chorobowych, w szczególności 

podwyższonej temperatury, kaszlu, problemów z oddychaniem; 

• nie zostałem poddany kwarantannie lub izolacji z powodu 

stwierdzenia lub podejrzenia u mnie lub osoby ze mną 

zamieszkującej COVID-19. 

3. Zobowiązuje się, że jeżeli ulegną zmianie podane przeze mnie informacje 

w punktach 1 i 2 powyżej, to nie wezmę udziału w Targach.  



4. W przypadku gdybym powziął informacje o zamianie okoliczności 

zawartych w punktach 1 i 2 już po wzięciu udziału w Targach, 

poinformuję organizatora Targów tj. Mamaville s.c. M. Kostrzewa-

Ziemkiewicz i A. Kacperczyk  ul. Tomnicka 25/5, 02-491 Warszawa o 

zaistniałej zmianie. 

5. Przyjmuję do wiadomości, że jako uczestnik Targów mogę być poddany 

pomiarowi temperatury i zewnętrznej weryfikacji stanu zdrowia.  

6. Zapoznałem się i akceptuję wymogi bezpieczeństwa na Targach określone 

w Regulaminie uczestnictwa w Targach Mamaville. 

7. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest organizator Targów 

tj.  Mamaville s.c. M. Kostrzewa-Ziemkiewicz i A. Kacperczyk  ul. 

Tomnicka 25/5, 02-491 Warszawa. 

8. Celem przetwarzania powyższych danych jest monitorowanie 

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 Targów. 

9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub 

organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu 

Inspektorowi Sanitarnemu. 

10. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu 14 dni od daty 

Targów w zakresie informacji zawartej w ankiecie w związku z stanem 

epidemii oraz w zakresie danych przetwarzanych w procesie sprzedaży 

biletów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia 

oświadczenia uczestnik nie może wziąć udziału w Targach. 

 

 


