DOTAZNÍK PRE ÚČELY EPIDEMIOLOGICKÉHO VYŠETROVANIA
V zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „ÚVZ SR“) platnej v čase podujatia je organizátor povinný uchovávať
telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov
po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania.
Po uplynutí uvedenej doby je organizátor údaje povinný zničiť.
Uvedený údaj návštevníka (email alebo telefonický kontakt) bude získavaný výlučne z dôvodu uvedeného vyššie, t.j. na účely
epidemiologického vyšetrovania a spracovávaný v súlade s GDPR. Zakúpením vstupenky návštevník súhlasí s uvedením údaja na
účely Vyhlášky ÚVZ SR. Návštevník podujatia si je taktiež vedomý, že vstup na podujatie mu bude umožnený len po predložení
platnej vstupenky a odovzdaní vyplneného dotazníka.
Návštevník je povinný riadiť sa platnými nariadeniami ÚVZ SR platnými v deň konania hromadného podujatia.
Návštevník svojim podpisom potvrdzuje správnosť uvedených údajov.
Dotazník je potrebné odovzdať pri vstupe na podujatie organizátorovi, prípadne osobe, ktorá je na to poverená organizátorom.

Názov podujatia
Dátum konania podujatia

Meno a Priezvisko

Email /telefonický kontakt

Podpis

*Dotazník je potrebné vyplniť ku každej vstupenke samostatne
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