Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia osoby zwiedzającej
Teatr Zdrojowy w Szczawnie Zdroju
dnia……………………………………….
Ja, niżej podpisany
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko

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

Oświadczam, że:
- obecnie nie występują u mnie takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszność, ból gardła, ból mięśni, wysypka,
inne nietypowe objawy;
- nie jestem objęty (-a) nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną) w związku z Covid 19;
- wszystkie wymienione powyżej objawy nie występują obecnie u żadnego z domowników.
1.

2.
3.

Zobowiązuję się, iż w przypadku stwierdzenia u mnie zakażenia wirusem SARS CoV -2, objęcia mnie
kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w ciągu 14 dni od daty wizyty w teatrze,
niezwłocznie zgłoszę ten fakt w Teatrze Zdrojowym
w Szczawnie – Zdroju (sekretariat@teatr-zdrojowy.pl; tel. 74 840 24 45) oraz podejmę niezbędne
kroki według wskazań GIS (www.gov.pl/web/koronawirus);
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wizyty;
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia zwiedzania teatru;

………………………………………………………………………..
data, podpis
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Oświadczenie gościa teatru pobierane jest na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych
i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS CoV -2 w Polsce, wydawanych przez MKiDN.
Dane mogą być przekazane do wglądu Głównego Inspektora Sanitarnego oraz uprawnionych służb
w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Administratorem Pani/Pana danych jest Teatr Zdrojowy.
Administrator wyznaczył inspektora, z którym można się skontaktować w sprawie związanych z
przetwarzaniem danych pod adresem biuro@infobiuro.eu.
Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z przygotowaniem i organizowaniem
wydarzenia, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa uczestników na podstawie uzasadnienia interesu
administratora (art. 6, ust.1, lit Rodo) przez okres do 14 dni po zakończeniu wydarzenia.
Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów
prawa.
Ma Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia, przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie i zgodnie z art.
15-22 RODO.
Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi na sposób przetwarzania przez administratora do Prezesa UODO
(uodo.gov.pl).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do spełnienia wskazanego celu.

