Załącznik do Regulaminu o szczególnych warunkach uczestnictwa widzów w wydarzeniach
artystycznych organizowanych przez Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w
Radomiu związany z przeciwdziałaniem COVID-19.
Radom, dnia__________________________ r.
Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego,
26 - 600 Radom, Plac Jagielloński 15

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA/ WIDZA WYDARZENIA
Ja, niżej podpisana/-y:____________________________________________________________________
Nr telefonu: ____________________________________________________________________________
Wydarzenie (spektakl, koncert, spotkanie etc.): ______________________________________________
Data wydarzenia: _______________________________________________________________________
ZŁOŻENIE PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA JEST DOBROWOLNE I SŁUŻY
PRAWIDŁOWEJ ORGANIZACJI WIDOWNI PODCZAS WYDARZENIA, ZGODNIE Z
OBOWIĄZUJĄCYMI W DNIU WYDARZENIA ZALECENIAMI RZĄDU!
Oświadczam, że jestem zaszczepiona/ny przeciw COVID-19 oraz posiadam
Unijny Certyfikat COVID (UCC)
*
*zakreślić X

1.
2.

Oświadczam, że jestem świadoma/-y zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem
SARS–CoV–2.
Oświadczam, że w mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających złożenie
oświadczenia:
a) nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS–CoV–2 oraz nie wykazuję objawów
charakterystycznych dla zakażonych wirusem SARS–CoV–2, a w szczególności: nie mam
podwyższonej temperatury, nie kaszlę, nie odczuwam duszności oraz utraty powonienia i smaku;
b) nie zostałam/-em poddana/-y żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem
epidemiologicznym związanym z wirusem SARS–CoV–2, nie przebywam na kwarantannie, nie
jestem poddana/-y nadzorowi epidemiologicznemu oraz nie miałam/-em kontaktu z osobą chorą
na COVID-19.

3.

Administratorem moich danych osobowych jest Teatr Powszechny im. Jana
Kochanowskiego, 26-600 Radom, Plac Jagiellońskich 15, instytucja wpisana do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Radomia pod numerem RIK 7,
posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 796-007-84-47 i REGON: 000741720.

4.

Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor
Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres email: inspektor@teatr-radom.home.pl lub pocztą na adres wskazany w pkt. 1 powyżej.
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5.

Moje dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi
w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania
bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora danych. Przetwarzanie
będzie odbywało się w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) w zakresie gromadzenia informacji o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności w rejonach
podwyższonego ryzyka), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrona przed zakażeniami,
b) w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowie, tj. w szczególności informacji o
ewentualnych objawach chorobowych, w tym w związku z wykonaniem pomiaru temperatury
ciała, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego
w zakresie ochrony przed zakażeniami.
6.

Odbiorcami moich danych osobowych będą upoważnieni Pracownicy Teatru, uprawnione organy
państwowe oraz na mocy odrębnych przepisów Główny Inspektorat Sanitarny i służby porządkowe.

7.

Moje dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przeze mnie sprzeciwu w zakresie
danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w pozostałym zakresie do czasu
zaprzestania stosowania środków ochronnych przed koronawirusem (COVID-19).

8.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują mi następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych, które odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.

9.

Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się
z Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały
powyżej.

10.

Akceptuję, że podane przeze mnie danych osobowych jest warunkiem wejścia na teren Administratora
danych. Niepodanie danych oznacza brak możliwości wejścia na teren Administratora danych.

11.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Teatr Powszechny w Radomiu
przez okres 25 dni od dnia wydarzenia.

Podpis ______________________________________________________________________________
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