
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA W 

CZĘSTOCHOWIE 

1. Jestem świadomy, że jeżeli – według stanu mojej aktualnej wiedzy – jestem osobą zakażoną wirusem 

SARSCoV-2 lub przebywam na kwarantannie bądź pod nadzorem epidemiologicznym, nie mogę wziąć 

udziału w wydarzeniu/spektaklu. 

2. Zobowiązuję się do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną. 

3. Czy jest Pani zaszczepiona \ Pan zaszczepiony przeciwko COVID-19? * 

  TAK  

 NIE  

 ODMAWIAM ODPOWIEDZI * 

(zaznaczenie odpowiedzi TAK lub NIE jest dobrowolne)  

4. Przyjmuję do wiadomości, że brak zgody na wypełnienie oświadczenia uniemożliwia mi wejście na spektakl 

czy udział w wydarzeniu teatralnym. 

Data 

spektaklu/wydarzenia 

Godzina 

spektaklu/wydarzenia 

Imię i nazwisko Nr telefonu lub e-mail 

 

 

 
 

   

 

Pani/Pana dane zbierane są w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego w celu 

przekazania na żądanie właściwym służbom sanitarnym jak również w celu poinformowania o 

ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną oraz w związku z dostosowaniem się Teatru do wytycznych 

dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.  

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem  

                                                                                   ………………………..…………………… czytelny podpis  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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 jako RODO, niniejszym informujemy: 

Administratorem danych osobowych jest Teatr im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Częstochowie, ul. Kilińskiego 15, 42-200 

Częstochowa, zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Wydział Kultury UM Częstochowa pod numerem  

NIP: 5730302704. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z wyznaczonym 

przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu email: iod@teatr-mickiewicza.pl . Państwa dane osobowe 

będę przetwarzane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO, a dla 

ewentualnych danych szczególnej kategorii (danych dotyczących zdrowia) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g, i RODO, oraz Ustawy z 

dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z Wytycznymi dla organizatorów imprez 

kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS – CoV – 2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 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. Dane osobowe dotyczące 

zaszczepienia przeciw COVID-19 przetwarzane są na podstawie Państwa zgody, tj. art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Państwa dane 

osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. W przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, u uczestnika lub 

osoby z obsługi spektaklu/wydarzenia teatralnego, Administrator ma obowiązek udostępnić listę uczestników i osób z obsługi 

odpowiedniej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. W wyjątkowych przypadkach dane mogą zostać powierzone podmiotom 

świadczącym usługi hostingowe. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Posiadają Państwo prawo 

do: dostępu do swoich danych – art. 15 RODO, sprostowania – art. 16 RODO, usunięcia – art. 17 RODO, ograniczenia 

przetwarzania – art. 18 RODO. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych 

osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych (poza 

informacją o zaszczepieniu) jest konieczne do wzięcia udziału w przedstawieniu/wydarzeniu kulturalnym, a ich niepodanie 

uniemożliwi Państwa udział w spektaklu/wydarzeniu kulturalnym. Podanie informacji o zaszczepieniu przeciw COVID-19 jest 

dobrowolne i nie wpływa na udział w wydarzeniu. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji ani profilowania. Oświadczenie z Państwa danymi będzie przechowywane przez okres 2 tygodni, od dnia 

zakończenia wydarzenia teatralnego/spektaklu i zostanie komisyjnie zniszczone przez zespół pracowników Działu Promocji i 

Sprzedaży. Teatr im. A. Mickiewicza w Częstochowie ul. Kilińskiego 15, Czestochowa  bow@@teatr-mickiewicza.pl 

mailto:iod@teatr-mickiewicza.pl

