
Warszawa, dnia………………….. 
 
 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W 

WYDARZENIU W TEATRZE LALKA W WARSZAWIE 
 

CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA 
 
Ja niżej podpisana/y,………………………………………. 

 
1
opiekun grupy zorganizowanej ……………………………………………………………. 

(szkoła, klasa)  

 
1
prosimy wypełnić wyłącznie w przypadku grup zorganizowanych lub przekreślić w przypadku osób 

indywidualnych 

 

Oświadczam, że na dzień podpisania niniejszego oświadczenia*: 

 

1. Jestem świadoma/y zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenia wirusem SARS-CoVo-2.  
2. Według mojej najlepszy wiedzy

2
:  

a) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie wykazuję objawów 

charakterystycznych dla zakażonych wirusem SARS-CoV-2, w szczególności nie mam 

podwyższonej temperatury, nie kaszlę, nie odczuwam duszności oraz utraty powonienia i 

smaku.  
b) nie przebywam na kwarantannie oraz nie jestem poddany/a nadzorowi 

epidemiologicznemu. 

 
2
w przypadku rodziców/opiekunów prawnych oświadczenie to dotyczy także dzieci 

przyprowadzonych na spektakl.  
 

………………………………………….. 
 

(własnoręczny podpis) 
 
CZĘŚĆ FAKULTATYWNA  
W celu możliwości kontaktu z Panem/Panią przez służby sanitarne w razie wykrycia, że w wydarzeniu 

brała udział osoba zakażona oraz podjęcia odpowiednich działań, może Pani/Pan pozostawić swój 

numer kontaktowy. Pozostawienie numeru/e-mail’a kontaktowego jest dobrowolne, od którego nie 

jest uzależnione uczestnictwo w wydarzeniu Wpisanie numeru telefonu/e-mail’a oznacza zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych w tym celu oraz przekazanie ich w razie wystąpienia konieczności 

służbom sanitarnym. Zgodę można cofnąć w każdym czasie*. 

nr telefonu/e-mail………………………. 
 
*Pełny obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych, celu i podstawie prawnej 

ich zbierania, okresie przetwarzania, a także Państwa uprawnieniach z tego tytułu znajduje się 

na odwrocie niniejszego oświadczenia. 
 
 
 

………………………………………….. 
 

(własnoręczny podpis) 



 
Administrator Danych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach 
przetwarzania danych osobowych jest Teatr Lalka, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, w dalszej części zwany 
jako TL. 
 
Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych 
można się z nami skontaktować pod adresem naszego inspektora ochrony danych, e-mail: 
iod@teatrateneum.pl lub pod adresem ul. Jaracza 2, 00-378 Warszawa. 
 
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. TL zbiera i przetwarza dane 
osobowe w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowana COVID-19 w celu zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 w tym informowania uprawnionych służb epidemiologicznych o 
wystąpieniu zarażenia lub zagrożenia takim zakażeniem oraz celem kontaktu w sprawach tym związanych. 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w tym celu na podstawie wytycznych i zaleceń Głównego 
Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z art. art. 8a ust. 5-9 ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej wprowadzonym art. 17 ustawy z dnia 2 marca      r. o szczeg lnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 9, innych chor b zaka nych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c, d, e oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g RODO, a także na 
podstawie art. 9 ust.  . lit. b  ODO w zw. z art.     kodeksu pracy, kt re nakładają na władze TL 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, co dotyczy zar wno pracownik w TL jak i 
os b przebywających na jego terenie jako widzowie. 
 
Obowiązek podania danych osobowych. Podanie danych osobowych w części pierwszej oświadczenia jest 
obowiązkowe i stanowi warunek wejścia na teren TL i uczestniczenia w spektaklu. Podanie danych 
osobowych w części fakultatywnej oświadczenia (dane kontaktowe) jest dobrowolne i od ich podania nie 
jest warunkowane wejście na teren TL i uczestnictwo w spektaklu. Zgoda na podanie danych 
kontaktowych jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie.   
Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być 
udostępniane uprawnionym organom państwowym takim jak Gł wny Inspektor  anitarny i służby 
porządkowe w zakresie i dla cel w wynikających z obowiązujących przepis w prawa.  
Okresy przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez TL przez 
okres dw ch tygodni od dnia ich zebrania (uczestnictwa w spektaklu), a w przypadku danych 
kontaktowych wskazanych fakultatywnie przez w/w okres lub do czasu cofnięcia zgody, jeśli ta nastąpi 
przed jego upłynięciem. 
 
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Pani/ Pana dane osobowe nie będą 
podlegały profilowaniu. TL nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych 
osobowych. Prawa osoby, której dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych przez TL, przysługują Pani/Panu następujące prawa: prawo dostępu do danych osobowych, w 
tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych, prawo 
do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do 
innego administratora danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 
W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać poprzez złożenie wniosku w spos b i na adresy 
wskazane na wstępie (Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych). 
 
 akres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w kt rych Pani/Pan może z nich skorzystać, są 
określone przepisami prawa.  ożliwość skorzystania z niekt rych z ww. uprawnień może być uzależniona 
m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. 
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez TL 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do 
organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) 
lub organizacji międzynarodowych. TL nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do 
podmiot w spoza  OG ani do organizacji międzynarodowych.  
RODO to  ozporządzenie Parlamentu  uropejskiego i  ady (U )     /  9 z dnia    kwietnia      r. w sprawie ochrony os b  zycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4 /W .  ODO reguluje kwestie 
związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia  5 maja    8 r. Poniżej znajdą Państwo informację dotyczące 
przetwarzania danych osobowych. 

 

http://m.in/

