ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu uczestnictwa w otwartych dla publiczności wydarzeniach artystycznych organizowanych w
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie oraz w Filii w Białymstoku w związku z
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

__________________________________
(miejscowość, data)

Imię, nazwisko: ________________________________________________________________
(prosimy o wypełnienie literami DRUKOWANYMI)
Numer telefonu: ________________________________
Adres mail: ___________________________________

OŚWIADCZENIE
o stanie zdrowia i okolicznościach związanych z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2
Oświadczam, że nie doświadczam żadnych objawów choroby ani przeziębienia, a mój stan zdrowia nie wskazuje
na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Jednocześnie składam następujące oświadczenia na potwierdzenie okoliczności związanych z możliwością
zakażenia ww. wirusem:
1. Nie jestem objęty/a kwarantanną.
2. Nie jestem pod nadzorem epidemiologicznym.
3. Nikt z moich domowników nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym.
4. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/miałam kontaktu z osobą chorą na COVID-19.
5. Nie występują u mnie obecnie ani nie występowały w ciągu ostatnich 7 dni objawy infekcji (gorączka, kaszel,
katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe).
6. Żadne z ww. objawów nie występowały w ciągu ostatnich 7 dni ani nie występują obecnie u nikogo z moich
domowników.

(podpis)

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (COVID-19)
Administrator Danych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest
organizator spektaklów Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Spektakle organizowane są w Warszawie
oraz w Filii w Białymstoku, w dalszej części zwany jako AT.
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@e-at.edu.pl lub pod adresem ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa.
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. AT zbiera i przetwarza dane osobowe w celu ochrony
żywotnych interesów osób, których dane dotyczą lub osób trzecich w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowana COVID-19
oraz 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 art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO oraz 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 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 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. 2. lit. b RODO w zw. z art. 207 kodeksu pracy, które nakładają na władze AT
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, co dotyczy zarówno pracowników AT jak i osób przebywających na jego
terenie jako uczestnicy spektaklu.
Obowiązek podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i stanowi warunek wejścia na teren AT i
uczestniczenia w spektaklu.
Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom
państwowym takim jak Główny Inspektor Sanitarny i służby sanitarne oraz porządkowe w zakresie i dla celów wynikających z
obowiązujących przepisów prawa.
Okresy przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez AT przez okres dwóch tygodni od
dnia ich zebrania (uczestnictwa w spektaklu).
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. AT nie
będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.
Prawa osoby, której dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez AT, 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 sposób i na adresy wskazane na wstępie (Uzyskanie
informacji o przetwarzaniu danych osobowych).
Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa.
Możliwość skorzystania z niektórych 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 AT 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. AT nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji
międzynarodowych.
RODO to Rozporządzenie 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. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Poniżej
znajdą Państwo informację dotyczące przetwarzania danych osobowych.

imię, nazwisko:
_________________________________________
(prosimy o wypełnienie literami DRUKOWANYMI)
Informację otrzymałem/am
_______________________________________________________________________________________
(podpis, miejscowość i data)

