
     
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA 

     ORGANIZOWANEGO PRZEZ TEATR NOWY W ZABRZU 

Imię i nazwisko/imiona i nazwiska (wymagane)

Numer telefonu/adres mail

                 

               Oświadczam, że jestem świadoma/y zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie
            wirusem SARS-CoV-2

            Zobowiązuje się do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną lub inną dopuszczalną
            formą  zakrywającą usta i nos oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku, 
            w którym odbywa się wydarzenie artystyczne. 
            
            Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy:
            a) nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS–CoV–2 oraz nie wykazuję 
objawów charakterystycznych dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, czyli nie mam 
podwyższonej  temperatury, nie kaszlę i nie mam duszności oraz utraty powonienia
 i smaku;
           b) nie zostałam/em poddana/ny żadnej procedurze sanitarnej w związku 
z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS–CoV–2, nie przebywam na 
kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny nadzorowi epidemiologicznemu;
           c) nie miałam/em styczności z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-
CoV-2 lub którą poddano kwarantannie oraz nie jestem poddana/y żadnej procedurze 
sanitarnej w związku z wirusem SARS-CoV-2.

        Oświadczam, że posiadam status osoby zaszczepionej,
 co potwierdzam stosownym dokumentem.

                 
                                                                   

                                                                       Data i podpis uczestnika wydarzenia



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
podanych w oświadczeniu 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr  Nowy w Zabrzu,  Plac Teatralny 1, 41-800 Zabrze, tel. 
667 972 740, e-mail: sekretariat@teatrzabrze.pl; 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące 
przetwarzania Państwa danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: 
marcin@informatics.jaworzno.pl
3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego w Teatrze, w 
związku z panującym stanem epidemii COVID-19, a w konsekwencji zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 
wydarzeń organizowanych przez Teatr oraz wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa na terenie 
wydarzenia. 
4. Podanie przez Państwa danych odnośnie stanu zdrowia jest obligatoryjne, gdyż wynika bezpośrednio z zapisów 
Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, 
opracowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego. W przypadku odmowy złożenia oświadczenia, w trosce o dobro pozostałych uczestników 
wydarzenia oraz pracowników Teatru, organizator odmówi uczestnikowi udziału w wydarzeniu. W zakresie podania 
danych kontaktowych, GIS rekomenduje pobieranie takich danych w celu ułatwienia służbom sanitarnym 
dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Podanie
tych danych jest dobrowolne. 
5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych: 
1) dotyczących stanu zdrowia są Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie 
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, opracowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.
9 ust. 2 lit. i RODO - jest to konieczne ze względu na istotny interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego; 
2) kontaktowych jest wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby, które na podstawie upoważnienia Administratora 
Danych będą przetwarzać dane osobowe; podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty, z 
którymi zawarto umowy powierzenia oraz Główny Inspektor Sanitarny. 
7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, ale nie 
dłużej niż przez okres 14 dni. 
8. Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu prawo do: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych; 
2) sprostowania danych, jeśli są nieprawidłowe; uzupełnienia danych, jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne;
3) ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO) np. 
jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane osobowe są nieprawidłowe - na okres pozwalający nam sprawdzić 
prawidłowość danych; 
4) usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO); 
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy danych, na których przetwarzanie wyrazili Państwo zgodę); 
6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym do profilowania.


