MÓJ TEATR - OŚWIADCZENIE COVID-19
Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających złożenie
Oświadczenia:
1) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS – CoV – 2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wydarzenia, zobowiązuję się, przebywając na
terenie Mojego Teatru, do:
1) Zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki;
2) Akceptuję postanowienia Regulaminu uczestnictwa widzów w wydarzeniach artystycznych
organizowanych w Moim Teatrze w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa
SARS-CoV-2 i zobowiązuję się zastosować do zasad w nim opisanych;
3) W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w wydarzeniu organizowanym w Moim
Teatrze wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o
tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Mój Teatr na adres
mailowy: biuro@mojteatr.pl oraz podjąć niezbędne kroki wg wskazań GIS.

Imię i nazwisko: ………………………………………………………… nr telefonu: ….………………………………

………………………………………….. (data i własnoręczny podpis)
Dane zbierane są w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego w celu przekazania
na żądanie właściwym służbom sanitarnym oraz w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie
z osobą zakażoną.
Mój Teatr – Regulamin COVID-19
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Stosownie do art. 13 Rozporządzenie 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.
2.

3.

4.
5.

Administratorem danych osobowych jest Mój Teatr, ul. Gorczyczewskiego 2, 60-554 Poznań, adres e-mail:
biuro@mojteatr.pl.
Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie: art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e)
rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17
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 Mojego Teatru oraz uczestników
wydarzenia (spektaklu);
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 dokonującemu weryfikacji oświadczeń w imieniu Administratora;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.

