Na podstawie §7 ust. 4 „Regulaminu sprzedaży biletów oraz uczestnictwa Widzów w wydarzeniach Teatru
Polskiego we Wrocławiu, prezentowanych w trakcie epidemii SARS–CoV–2 w Polsce”, jak również wydanymi
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Inspektora Sanitarnego, na podstawie
art. 8a ust 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych
i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz na podstawie art. 5 ust 1 lit. c, art. 6 ust. 1
lit. e, f oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach Teatru Polskiego we Wrocławiu jest
złożenie poniższego oświadczenia.
SARS-CoV-2 – oświadczenie o stanie zdrowia Uczestnika *
Ja, niżej podpisana/y
Nr telefonu/ e-mail:

1.

2.

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie
oświadczenia:
1) nie stwierdzono u mnie zarażenia / zakażenia wirusem SARS–CoV–2;
2) nie zostałem/am poddany/a obligatoryjnej kwarantannie ani nadzorowi epidemiologicznemu
związanych z podejrzeniem zarażenia / zakażenia wirusem SARS–CoV–2;
3) nie przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobami, wobec których wystąpiły
okoliczności wskazane w punktach 1 lub 2 powyżej;
4) nie wystąpiły u mnie następujące objawy chorobowe takie jak: gorączka, kaszel, duszności, bóle
mięśniowe, brak powonienia i smaku.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem sprzedaży biletów oraz uczestnictwa
Widzów w wydarzeniach Teatru Polskiego we Wrocławiu, prezentowanych w trakcie epidemii
SARS–CoV–2 w Polsce” – dostępnym na stronie www.teatrpolski.wroc.pl i zobowiązuje się do jego
stosowania.
………………………………………………………….
(data i podpis składającej oświadczenie)

SARS-CoV-2 – oświadczenie o stanie zdrowia opiekuna/rodzica Uczestnika **
Imię i nazwisko uczestnika/uczestników:
1. …………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………….
5. ……………………………………………………………………
Imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, telefon) rodzica/opiekuna:
……………………………………………………………………….
Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie
oświadczenia każdy ze zgłoszonych przeze mnie uczestników:
1. jest zdrowy (oznacza to, że w dniu uczestniczenia w wydarzeniu nie wykazuje objawów infekcji oraz objawów
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną),
2. nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z „Regulaminem sprzedaży biletów oraz uczestnictwa Widzów
w wydarzeniach Teatru Polskiego we Wrocławiu, prezentowanych w trakcie epidemii SARS–CoV–2 w Polsce”
– dostępnym na stronie www.teatrpolski.wroc.pl i zobowiązuje się do jego stosowania.
………………………………………………………….
(data i podpis osoby składającej oświadczenie)
Uwaga:
*Oświadczenie składa osoba pełnoletnia, uczestnicząca w wydarzeniu
** Oświadczenie składa opiekun prawny osoby uczestniczącej w wydarzeniu

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
TEATR POLSKI WE WROCŁAWIU
Niniejszą informację otrzymała Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi w 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski z siedzibą
we Wrocławiu.
Może się Pani/Pan z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław
• przez e-mail: sekretariat@teatrpolski.wroc.pl
• telefonicznie: 713160701
Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pani/Pan się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych
z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem może Pani/Pan się kontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: ul. Gabrieli Zapolskiej 3, 50-032 Wrocław
• przez e-mail: iod@teatrpolski.wroc.pl
Cele przetwarzania danych
• Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w celu realizacji postanowień wynikających
osobowych
z odpowiedniego wykonywania Umowy (zakup biletów), w tym do wypełnienia
obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz
rozliczenia umowy
Podstawy prawne
• Pani/Pana dane przetwarzane będą na wskutek na podstawie powszechnie
przetwarzania danych
obowiązujących przepisów prawa (w tym m.in. §7 ust. 4 Regulaminu sprzedaży
osobowych
biletów, Wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla
organizatorów imprez kulturalnych wydanymi na podstawie art. 8a ust 5 ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na podstawie art. 5 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit.b, e,
f oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO
Okres przechowywania
• Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym oświadczeniu przetwarzane będą
Twoich danych osobowych
przez 14 dni od dnia złożenia oświadczenia.
Prawa związane z
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych
przetwarzaniem danych
osobowych:
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
• prawo do przenoszenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane
kontaktowe powyżej).
Prawo wniesienia skargi do
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
organu
zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Odbiorcy danych
• Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa w sytuacjach tego wymagających (w szczególności Zakładowi
Ubezpieczeń Społecznych i właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, a także
służbom sanitarnym, w szczególności Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu),
• dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania
na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług (np. naszym dostawcom,
którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom
usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami
i tylko zgodnie z naszymi poleceniami),
• banki i inne instytucje finansowe.
Przekazywanie danych poza
Nie dochodzi do przekazywania danych.
Europejski Obszar
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
Gospodarczy.
profilowaniu.
Zautomatyzowane
podejmowanie decyzji,
profilowanie.

