Załącznik
do Regulaminu
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA
W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19

W związku z Państwa udziałem w wydarzeniu organizowanym w Teatrze Żydowskim im.
Estery Rachel i Idy Kamińskich Centrum Kultury Jidysz, w celu ochrony Państwa zdrowia oraz
innych uczestników, Teatr prosi o wypełnienie tego oświadczenia. Państwa dane będą
zabezpieczone zgodnie z RODO i użyte jedynie do ochrony zdrowia publicznego.
Złożenie oświadczenia o niniejszej treści jest warunkiem udziału w wydarzeniu.

Wedle mojej najlepszej wiedzy, ja, niżej podpisany

/imię i nazwisko/

…………………………………………………………………………

/nr telefonu, e-mail/

…………………………………………………………………………

oświadczam, że:
1) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS – CoV – 2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
…………………………………………..
(data i własnoręczny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 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 w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych, jest Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich
Centrum Kultury Jidysz, 00-099 Warszawa, ul. Senatorska 35
2. Kontakt z Administratorem w sprawach przetwarzania i ochrony danych osobowych:
•
•

pisemnie na adres: Teatr Żydowski, 00-099 Warszawa ul. Senatorska 35,
pocztą elektroniczną: iod@teatr-zydowski.art.pl

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), d), f), a także art. 9 ust. 2
lit. i) rozporządzenia – RODO. Dane, m.in. będą przetwarzane w związku z realizacją wytycznych Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dla
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce oraz w
związku z realizacją przepisów art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych ( Dz. U z 2020 r., poz. 374)
4. Profilowanie i przekazywanie Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane. Teatr nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Głównego Inspektora Sanitarnego i innych służb
porządkowych w związku w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym z na podstawie
obowiązujących przepisów prawa .
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
Podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne oraz kadrowe, którym
Administrator powierza dane osobowe na mocy odrębnych umów.
6. Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia w odniesieniu do przekazanych danych osobowych:
•
•
•
•
•

prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania, usunięcia, zapomnienia danych osobowych oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych (ostanie to wykonane tylko wówczas, gdy takie przeniesienie
jest technicznie możliwe),

Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe związane z realizacją zawartej umowy przechowywane są do momentu przedawnienia
roszczeń przysługujących z tytułu umowy, lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych
wynikającego z przepisów prawa. W przypadku danych osobowych których podanie jest niezbędne z uwagi na stan
epidemii okres przechowywania wynosi 2 tygodnie od daty złożenia oświadczenia o stanie zdrowia uczestnika
wydarzenia.
8. Teatr przetwarza również wizerunek uczestnika/ wykonawcy wydarzeń rejestrując wydarzenie. Materiały z
rejestracji wydarzeń mogą być udostępniane publicznie przez Administratora w celach promocyjnych.
9. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniach organizowanych
przez Teatr Żydowski, realizacji zawartych umów oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze.

