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*oświadczenie wypełnia osoba pełnoletnia w imieniu swoim oraz członków rodziny zamieszkujących wspólnie w gospodarstwie domowym 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID 19 
 

W związku z udziałem w wydarzeniu artystycznym/spektaklu organizowanym w Teatrze WAM: 

1. Zgodnie z punktem 8. Regulaminu Sanitarnego na czas pandemii dla Uczestników Wydarzenia/Spektaklu         

w Teatrze WAM, oświadczam, że nie występuje u mnie gorączka, kaszel, duszność (inne objawy: dolegliwości 

ze strony układu pokarmowego, ból głowy, obolałe mięśnie, dreszcze).  

2. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie miałem styczności z osobą zakażoną wirusem COVID 19, 

nie przebywam na kwarantannie ani pod nadzorem epidemicznym.  

3. Oświadczam, że zapoznałam/em sią z Regulaminem Sanitarnym na czas pandemii dla Uczestników 

Wydarzenia/Spektaklu w Teatrze WAM. Akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich stosowania.  
 
 

 

 

 

______________________________________________ 

podpis osoby składającej oświadczenie    

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzeń artystycznych/spektakli 
organizowanych w Teatrze WAM oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. 
Niniejsza klauzula dotyczy kwestii przetwarzania danych osobowych związanych z uzyskiwaniem informacji na temat stanu zdrowia osób fizycznych. 
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy art. 9 ust 1 lit. i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27.04.2016r. 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – w dalszej części zwane ,,RODO” w związku z 
Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w tym wytycznymi dla 
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 
Administratorem Pani/Pana danych jest Podgórski Group, ul. Hery 11/35, 01-497 Warszawa, dalej zwany jako „Administrator”. 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem e-mail: 
inspektor@akademiamusicalowa.pl, tel.: 505 129 096. 
Mając na uwadze wskazane powyżej podstawy, Administrator uprawniony jest do przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących 
informacji o stanie zdrowia uczestników wydarzeń artystycznych/spektakli a także uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez 
Administratora działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19. 
Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony zdrowia i życia osób, 
których dane dotyczą a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom Administratora. Odmowa podania danych może spowodować 
brak możliwości udziału w wydarzeniu artystycznym/spektaklu. 
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu niezbędnego do realizacji obowiązków w związku z zagrożeniem epidemicznym (przez 2 tygodnie) a następnie 
zniszczone lub przekazane do archiwum zakładowego. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym organom i instytucjom (w tym Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej). Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, a także nie będą 
poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane. 
Przysługuje Pani/Panu: 
1. prawo dostępu do swoich danych, 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania, 
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 


