
O Ś W I A D C Z E N I E

Ja, niżej podpisany(a) …………………….....……….………...................... zam. w …………………..….....………………......................   
przy  ul. …………………………….…………..................., tel. ……………………………….…….…......, e-mail. ……………..…………………………......  
w związku z uczestniczeniem przeze mnie w Spektaklu w Teatrze Kamienica, niniejszym oświadczam, 
że zgodnie z informacjami posiadanymi przeze mnie na dzień Spektaklu:

nie występują u mnie objawy charakterystyczne dla osób zakażonych wirusem SARS-COV-2, takie 
jak podwyższona temperatura, kaszel, duszności, bóle mięśniowe lub nadzwyczajne zmęczenie 
ani też w okresie ostatnich 14 dni nie pozostawałem(am) w bezpośrednim kontakcie z osobami, 
u których wystąpiły takie objawy;

w okresie ostatnich 14 dni nie przebywałem(am) w miejscach Polski lub poza jej granicami, w których 
utrzymuje się wysoka transmisja wirusa SARS-COV-2;

w okresie ostatnich 14 dni nie przebywałem(am) jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, 
w której leczono pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV-2;

w okresie ostatnich 14 dni nie kontaktowałem(am) się z osobami, które przebywały w miejscach  
Polski lub poza jej granicami, w których utrzymuje się wysoka transmisja wirusa SARS-COV-2; 
nie miałem(am) kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-COV-2 lub którą 
poddano kwarantannie w związku z podejrzeniem wystąpienia tego wirusa;

nie jestem poddany(a) żadnej procedurze sanitarnej w związku z epidemią wirusa SARS-COV-2.

Jednocześnie potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem uczestniczenia w wydarzeniach kultural- 
nych organizowanych przez Teatr Kamienica w okresie obowiązywania na terenie Polski stanu  
epidemii wirusa SARS-COV-2 oraz związanych z tym ograniczeń w działalności instytucji kultury  
oraz przyjmuję do wiadomości, że fakt uczestniczenia przeze mnie w Spektaklu oznacza akceptację 
zapisów tego regulaminu. 

        …………………..............………………….............. 
         (czytelny podpis)

  
Warszawa, 

dnia ………………….............. 2021 r. 



KLAUZULA  INFORMACYJNA  O  PRZETWARZANIU  DANYCH  OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO).

a). Administratorem Państwa danych osobowych jest TEATR KAMIENICA FUNDACJA WSPIERANIA 
TWÓRCZYCH INICJATYW TEATRALNYCH ATUT I S-KA Sp. Komandytowa, ul. Belwederska 3/50. 00-761  
Warszawa, adres do doręczeń Al. Solidarności 93 00-144 Warszawa, email: biuro@teatrkamienica.pl

b). Wszelkie dane osobowe są przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub w celu wykonywania przez 
administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO), jak również na podstawie art. 9 ust. 2 lit.  
i RODO.

c). Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
poprzez e-mail: IOD@teatrkamienica.pl lub listownie na adres do doręczeń administratora. Z inspek- 
torem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

d). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Teatr Kamienica w okresie występowania stanu 
zagrożenia wirusem SARS-COV-2, przez okres niezbędny do realizacji wytycznych wydanych przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego oraz mogą zostać udostępnione jedynie służbom i organom uprawnionym do takiego 
dostępu.

e). Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

f). Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wytycznych 
wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głów- 
nego Inspektora Sanitarnego. 

g). Przysługuje Państwu prawo:

dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

sprostowania danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu,

usunięcia danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.

h). Przysługuje Państwu także prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli Państwa dane 
są przetwarzane na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem prze-
twarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

i). W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych następuje z naruszeniem przepisów 
prawa przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

       

         …………………..............………………….............. 
         (czytelny podpis)


