Załącznik nr 1 do Regulaminu warsztatów

Oświadczenie o stanie zdrowia
Zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa
SARS-CoV-2 w Polsce opublikowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego ja
_________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz
w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am kontaktu z osobami chorymi.
Równocześnie oświadczam, że nie mam objawów infekcji (w tym podwyższonej temperatury, kaszlu,
kataru itp.) oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
Warszawa, dn. _________________________________________
(podpis)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w oświadczeniu
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz.
Urz. UE L 2016), TR Warszawa informuje, że :
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Rozmaitości w Warszawie (dalej:
„TR Warszawa”), z siedzibą w Warszawie (00-590), przy ul. Marszałkowskiej 8;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@trwarszawa.pl;
3) Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska oraz informacji o stanie zdrowia przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego, określonego
wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa
SARS-CoV-2 w Polsce;
4) Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich pozyskania na podstawie
przepisów prawa w tym Główny Inspektorat Sanitarny;
5) Dane osobowe dotyczące stanu zdrowia przetwarzane będą przez Administratora przez
2 tygodnie a następnie zostaną usunięte;
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia
danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;

8) Podanie danych osobowych w tym danych o stanie zdrowia jest obowiązkowe a ich niepodanie
będzie skutkować niemożliwością wzięcia udziału w próbach organizowanych przez
TR Warszawa.
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