Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia – Regulamin COVID-19

OŚWIADCZENIE COVID-19
W związku z Państwa udziałem w wydarzeniu organizowanym w Północnym Centrum
Sztuki – Teatr Komedia, w celu ochrony Państwa zdrowia oraz innych uczestników
wydarzenia, zwracamy się z prośbą o wypełnienie tego oświadczenia. Państwa dane
osobowe będą zabezpieczone zgodnie z przepisami RODO i użyte jedynie w celu ochrony
zdrowia publicznego.
Złożenie oświadczenia o treści zawartej w I części jest warunkiem udziału
w wydarzeniu.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się na odwrocie niniejszego
oświadczenia.
I.

CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA

Wedle mojej najlepszej wiedzy, ja niżej podpisany: ………………………………………………
Numer PESEL: ………………………………..
(w przypadku nie podania numeru pesel, obowiązkowo wypełnieniu podlega część
fakultatywna (dane kontaktowe).
1.

Oświadczam, że*:
1) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS – CoV – 2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

*- Jeśli nie może Pani/Pan złożyć oświadczenia z uwagi na niezgodność ze stanem faktycznym,
proszę zgłosić się do pracownika obsługi widzów.

2.

Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wydarzenia, zobowiązuję
się przebywając na terenie Teatru Komedia do:
1) Zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki;
2) Zachowania co najmniej 2 m odstępu od innych uczestników wydarzenia;
3) Stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń obsługi Teatru
w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.
4) Akceptuję postanowienia Regulaminu uczestnictwa widzów w wydarzeniach
artystycznych organizowanych w Północnym Centrum Sztuki – Teatr Komedia
w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i
zobowiązuję się zastosować do zasad w nim opisanych.
…………………………………………..
(data i własnoręczny podpis)

II.

CZĘŚĆ FAKULTATYWNA (dane kontaktowe)

Działając w słusznie pojętym interesie ochrony zdrowia i życia, dbając o Państwa
bezpieczeństwo i innych uczestników spektaklu, prosimy o pozostawienie numeru
kontaktowego w celu ułatwienia służbom sanitarnym szybkiego kontaktu z Państwem na
wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.
dobrowolnie wskazuję moje dane kontaktowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie:**
Mój numer kontaktowy: …………………………………………………………….
Pragniemy poinformować , że powyższa zgoda może być cofnięta w każdym czasie. W tym
celu prosimy o kontakt mailowy : ochronadanychosobowych@teatrkomedia.pl
…………………………………………..
(data i własnoręczny podpis)
** - prosimy o zaznaczenie pola wyboru w przypadku podania numeru kontaktowego
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Stosownie do art. 13 Rozporządzenie 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 (dalej: RODO) pragniemy poinformować, że:
1. Administrator - Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych jest Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia,
ul Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa, e-mail: biuro@teatrkomedia.pl reprezentowane
przez Dyrektora Północnego Centrum Sztuki – Teatr Komedia (dalej: Administrator);
2. Inspektor Ochrony Danych - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
Osobowych z którym można się skontaktować w sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych wysyłając pismo na adres Północnego Centrum
Sztuki – Teatr Komedia lub przesyłając korespondencję na adres e-mail:
ochronadanychosobowych@teatrkomedia.pl;
3. Cel przetwarzania danych osobowych - Administrator zbiera i przetwarza dane
osobowe w związku z sytuacją epidemiologiczną w celu zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania COVID-19 w tym informowania uprawnionych służb epidemiologicznych
o wystąpieniu zarażenia lub zagrożenia takim zakażeniem oraz celem kontaktu
z uprawnionymi organami w sprawach z tym związanych;
4. Podstawa przetwarzania danych osobowych - Pani/Pana dane osobowe są
przetwarzane w celach określonych w pkt. 3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, e oraz
art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO w związku z przepisami 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, przepisami Kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, , a także wydanymi na podstawie powyższych przepisów
rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wytycznymi i zaleceniami
Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacjami Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, które nakładają na Administratora odpowiedzialność za
bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, co dotyczy zarówno pracowników i osób
przebywających na terenie Północnego Centrum Sztuki – Teatr Komedia oraz
uczestników wydarzenia (spektaklu);
5. Obowiązek i dobrowolność podania danych osobowych - Podanie danych
osobowych w części pierwszej Oświadczenia Covid-19 jest obowiązkowe i stanowi
warunek wejścia na teren Północnego Centrum Sztuki – Teatr Komedia i uczestniczenia
w spektaklu. Podanie danych osobowych w części fakultatywnej oświadczenia (dane
kontaktowe) jest dobrowolne i od ich podania nie jest uzależnione wejście na teren
Północnego Centrum Sztuki – Teatr Komedia i uczestnictwo w spektaklu. Zgoda na
podanie danych kontaktowych choć dobrowolna, jest wskazana. Zgoda może być
cofnięta w każdym czasie;
6. Udostępnienie danych osobowych - Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane uprawnionym organom państwowym takim jak: Główny Inspektor
Sanitarny i służby porządkowe w zakresie i celu wynikającym z obowiązujących
przepisów prawa oraz podmiotom i osobom dokonującemu weryfikacji oświadczeń
w imieniu Administratora;
7. Okres retencji danych osobowych - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
przez Administratora od daty ich przekazania przez okres dwóch tygodni, a po tym
czasie zostaną zniszczone;
8. Prawa osoby, której dane dotyczą - W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu prawa na warunkach
i w zakresie określonym w RODO w tym:: prawo dostępu do danych osobowych oraz
prawo do ich sprostowania;
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - W przypadku uznania, że
przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana na danych osobowych narusza przepisy
obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
10. Profilowanie i przekazanie danych osobowych poza obszar EOG - Pani/ Pana dane
osobowe nie będą podlegały profilowaniu i przekazaniu poza obszar EOG;

