Oświadczenie w sprawie stanu zdrowia
Niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy: nie jestem osobą
zakażoną

COVID-19,

nie

miałem

ostatnio

objawów

typowych

dla

chorób

wywoływanych tym wirusem, nie przebywam obecnie na kwarantannie ani pod
nadzorem epidemiologicznym oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem kontaktu z
osobą zarażoną COVID-19.
Jednocześnie w przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojej obecności na spektaklu
w Teatrze Kwadrat wystąpią u mnie objawy zakażenia COVID-19 zobowiązuję się
niezwłocznie o tym fakcie poinformować właściwe miejscowo służby sanitarne
i epidemiologiczne, a także telefonicznie Dyrekcję Teatru Kwadrat.
………………………………………….
Imię i nazwisko

………………………………………….
Numer telefonu

………………………………………….
Adres e-mail

………………………………………………………..
Podpis

Klauzula Informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Kwadrat im.
Edwarda Dziewońskiego, ul. Marszałkowska 138, 00-004 Warszawa, dalej zwany także „Administratorem”. Administrator będzie
prowadził operacje przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
•

wykonanie umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

•

konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

•

realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit.
f RODO),

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
iod@teatrkawdrat.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana

dane

osobowe

będą

przechowywane

przez

okres

2

tygodni

od

dnia,

w którym uczestniczył Pan/Pani w przedstawieniu, w związku z którym przekazał Pan/Pani administratorowi swoje dane
kontaktowe, a także przez okresy wynikające z przepisów prawa. Dane będą archiwizowane zgodnie z wewnętrznymi regulacjami
przyjętymi przez Administratora.
Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora
oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
W szczególności Pana/Pani dane mogą być udostępnione właściwym miejscowo służbom sanitarnym w przypadku stwierdzenia
zakażenia COVID-19 u jednego z innych widzów, pracowników i współpracowników Teatru Kwadrat uczestniczących w tym
samym co Pan/Pani przedstawieniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
•

dostępu do swoich danych osobowych,

•

żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych
osobowych,

•

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

………………………………………………………..
Podpis

