Warszawa, dnia……………………………………………….2020 r.
Teatr Garnizon Sztuki
Ul.Marii Konopnickiej 6
00-491 Warszawa

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
Ja, niżej podpisana/y………………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu / adres e-mail………………………………………………………………………………………….
I.

Niniejszym oświadczam, iż według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, które
poprzedzają złożenie oświadczenia:

1.
2.
3.

Nie jestem zakażony/a wirusem COVID-19
Nie miałem / nie miałam styczności z osobą zarażoną COVID-19
Nie miałem / nie miałam typowych objawów charakterystycznych dla COVID-19 (gorączka, kaszel,
duszności, utrata powonienia i smaku,bóle mięśniowe )
Nie przebywam na kwarantannie ani pod nadzorem epidemiologicznym
Nie przebywałem/am w tym czasie za granicą, jak również nie miałem/am kontaktu z osobą, która w
tym czasie przebywała za granicą

4.
5.

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojej wizyty na spektaklu w Garnizonie Sztuki zauważę u siebie
objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania właściwych służb sanitarnych i
epidemiologicznych oraz Teatru Garnizon Sztuki (biuro@garnizonsztuki.org.pl)
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych znajdujących się w powyższym oświadczeniu w bazie danych osobowych Teatru
– celem przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek
mojego zakażenia/zarażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osoba zakażoną/zarażoną, zgodnie z
obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania COVID-19
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a, zgodnie z Rozporządzeniem 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
tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), że:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem moich danych osobowych jest Teatr Garnizon Sztuki
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. i oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie niezbędne ze
względów, które związane są z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego
Teatr wyznaczył inspektora ochrony Danych Osobowych, który odpowiada za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych
w Teatrze, z którym mogę się kontaktować pod adresem iod@garnizonsztuki.org.pl
Mam prawo uzyskania dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych;
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje mi prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
Moje dane będą przetwarzane przez Teatr przez okres niezbędny do realizacji ww. celu. Formularze, które zawierają dane
osobowe zostaną zniszczone po zakończeniu stanu epidemii lub po wydaniu wytycznych Głównego inspektoratu Sanitarnego
Nie podlegam zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.22 ust. 1i 4 RODO
Moje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
Moje dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np.
właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu

…………………………………………………
Czytelny podpis

