Chorzów, dnia …..........................

Dane składającego oświadczenie:

…..............................…..............................
imię, nazwisko

…..............................…..............................
…..............................…..............................
Dane kontaktowe (nr telefonu lub adres e-mail)

Teatr Rozrywki
ul. M. Konopnickiej 1
41 - 500 Chorzów

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA W SPEKTAKLU
Niniejsze, oświadczenie składane jest w celu upewnienia się, że Pana/Pani obecność na
terenie Teatru Rozrywki nie stwarza dla pracowników i innych osób obecnych na terenie
Teatru zwiększonego zagrożenia zarażeniem się koronawirusem COVID-19.
Ja, niżej podpisany oświadczam, że:


w dniu dzisiejszym NIE zaobserwowałem u siebie objawów typowych dla zarażenia
koronawirusem COVID-19, w szczególności: gorączka, kaszel, duszności, bóle
mięśni;



w ciągu ostatnich 14 dni NIE przebywałem na terenach, na których występuje
szczególne ryzyko zarażenia Koronawirusem COVID-19, a w szczególności:
Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie,
Singapurze, Tajwanie;



w ciągu ostatnich 14 dni NIE miałem kontaktu z osobą u której zdiagnozowano, lub
u której zachodzi podejrzenie zakażenia Koronawirusem COVID-19;



w ciągu ostatnich 14 dni NIE miałem kontaktu z osobą przebywającą wcześniej (nie
dawniej niż 14 dni przed naszym spotkaniem) w miejscach, o których mowa powyżej.

….............................................................
podpis osoby składającej oświadczenie
*Informacja o ochronie danych osobowych znajduje się na odwrocie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) – dalej: RODO, niniejszym informujemy, iż:
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TEATR ROZRYWKI, 41-500 Chorzów, ul. Marii
Konopnickiej 1, REGON 001238005, NIP 6270011844. Dane kontaktowe: +48 32 346 19 30, info@teatrrozrywki.pl

2.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych osobowych adresem e-mail: rodo@teatr-rozrywki.pllub pisemnie na adres naszej siedziby
wskazany w punkcie I powyżej z dopiskiem „inspektor ochrony danych”.

3.

Źródło danych: od osoby, której dane dotyczą.

4.

Cel przetwarzania: Twoje dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu prewencji zarażenia
wirusem COVID-19 na terenie należącym do Administratora – posłużą one w szczególności:
a)

podjęciu decyzji, czy bezpieczne jest wpuszczenie Pana/Pani na teren Administratora,

b)

w celach dowodowych – na wypadek poniesienia przez Teatr, lub jej pracowników, szkody w
związku z zarażeniem pracowników Teatru koronawirusem COVID-19 – jeżeli zarażenie to
pochodzić będzie od Pana/Pani, gdy złożone oświadczenie jest nieprawdziwe.

5.

Podstawa prawna przetwarzania: Art. 207 § 2. Kodeksu Pracy, zgodnie z motywem 46 RODO,Art. 6 ust.
1 lit f RODO - konieczność ochrony interesu Administratora, oraz zdrowia i życia jego pracowników, Art.
9 ust.2 lit b), i) i h).

6.

Kategorie danych: Imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail, oświadczenie o braku okoliczności
wpływających na bezpieczeństwo pracy na terenie Administratora.

7.

Odbiorcy danych: Twoje dane osobowe mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa, organy
państwowe, w szczególności Państwowa Inspekcja Sanitarna.

8.

Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9.

Okres przechowywania danych: Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia
celu przetwarzania (minimum 14 dni) oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
administratorze. Jeżeli okaże się, że złożone przez Pana/Panią oświadczenie jest fałszywe, okres ten
może się przedłużyć do momentu zaspokojenia lub przedawnienia wszelkich roszczeń o naprawienie
szkody wyrządzonej przez Pana/Panią złożeniem fałszywego oświadczenia.

10. Twoje prawa: zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a)

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)

żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)

żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;

d)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e)

przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu przetwarzaniu (w
zakresie dopuszczalnym przepisami RODO);

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Informujemy, że w nie podejmujemy decyzji w sposób
zautomatyzowany i Twoje dane nie są profilowane.
12. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych
zawartych w oświadczeniu jest brak możliwości wejścia na teren Administratora.

