
 

 

                

 

TEATR POLSKI W SZCZECINIE OŚWIADCZENIE - COVID 19 
 

Stosownie do art. 13 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 (dalej: RODO) pragniemy 

poinformować, że: 

 
1.  Administrator - Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Teatr Polski w Szczecinie, 

ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin, e-mail: teatr@teatrpolski.eu reprezentowanym przez Dyrektora Naczelnego i Artystycznego. 

2.    Dyrektor - Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować w sprawach związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych wysyłając pismo na adres Teatru Polskiego w Szczecinie lub przesyłając korespondencję na adres e-mail: 

zam.publiczne@teatrpolski.eu 

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 Teatru Polskiego w Szczecinie jak i uczestników wydarzenia (spektaklu); 

5. Obowiązek i dobrowolność podania danych osobowych - Podanie danych osobowych  Oświadczenia Covid-19 jest obowiązkowe i stanowi warunek 

wejścia na teren Teatru Polskiego i uczestniczenia w spektaklu.  
6. Udostepnienie 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 dokonującym 
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, ze przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana  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 

IMIĘ, NAZWISKO  

NUMER TELEFONU  

DATA WYPEŁNIENIA 

OŚWIADCZENIA 
 

1. OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 
DEKLARACJA EPIDEMIOLOGICZNA DOTYCZĄCA NARAŻENIA NA ZAKAŻENIE WIRUSEM 
SARS-CoV-2 

Czy jest Pan/Pani  zarażona 

koronawirusem SARS-CoV-2? 

                               TAK-NIE 

 

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) 

kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie 

koronawirusem SARS CoV-2? 

                               TAK-NIE 

 

Czy Pan/Pani lub ktoś z domowników jest obecnie objęty 

kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym albo 

poddany izolacji? 

                                TAK-NIE 

 

Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wydarzenia, akceptuję postanowienia Regulaminu uczestnictwa   widzów w 
spektaklach organizowanych w Hali na Łasztowni, Scenie Kameralnej w Nowym Browarze oraz na Scenie Dekadencja- Nowy Browar 

— Teatr Polski w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się  koronawirusa   

SARS-CoV-2 i zobowiązuje się zastosować do zasad w nim opisanych, w szczególności zobowiązuję się przebywając na terenie Teatru 
Polskiego do: 

1) zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki; 

2) zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od innych uczestników wydarzenia. 

Dobrowolnie wskazuję moje dane kontaktowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie. 

                                                                                                                                                                  Data, podpis 
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                     Szczecin ……………………………… 
 

• Niepotrzebne skreślić                                                                                  
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