OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA
W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMII COVID-19

W związku z Państwa udziałem w wydarzeniu organizowanym na Scenie Relax,
w celu ochrony Państwa zdrowia oraz innych uczestników, prosimy o wypełnienie
tego oświadczenia. Państwa dane Będą zabezpieczone zgodnie z RODO i użyte
jedynie do ochrony zdrowia publicznego.
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.

CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA
jest warunkiem udziału w wydarzeniu

Wedle mojej najlepszej wiedzy, ja, niżej podpisany:

....................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

1. Oświadczam, że*:
a) nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2;
b) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
* Jeśli nie możesz złożyć oświadczenia z uwagi na niezgodność ze stanem faktycznym, zgłoś się do pracownika
obsługi widzów.

2. Mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych uczestników wydarzenia, zobowiązuję
się przebywając na terenie obiektu do:
a) Zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy;
b) Zachowania co najmniej 1,5 m odstępu od innych uczestników;
c) Przestrzegania postanowień Regulaminu uczestnictwa widzów w wydarzeniach
artystycznych organizowanych przez Scenę Relax w związku z zapobieganiem
rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

..................................................
(data i własnoręczny podpis)

CZĘŚĆ FAKULTATYWNA
Jeśli Państwo zechcą ̨ mogą ̨ Państwo pozostawić swoje dane kontaktowe w celu ułatwienia
służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba
zakażona brała udział w danym wydarzeniu:

...................................................................................................................................
(numer telefonu i/lub adres email)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator Danych. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych jest Scena Relax, ul. Złota 8, 00-019 Warszawa.
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@scenarelax.pl lub pod adresem Scena Relax, ul. Złota 8, 00-019
Warszawa.
Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Scena Relax zbiera
i przetwarza dane osobowe dla celów związanych z działaniami podejmowanymi w zakresie
przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie Administratora danych. Przetwarzanie będzie odbywało się
w oparciu o następujące podstawy prawne:

a) w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowie tj. w szczególności informacji
o zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO tj. interes
publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami,
b) w zakresie gromadzenia informacji o danych kontaktowych, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest przekazanie
informacji stosownym służbom na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział
w danym wydarzeniu.
Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane uprawnionym organom państwowym takim jak Główny Inspektor Sanitarny
i służby porządkowe w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa
oraz podmiotowi dokonującemu weryfikacji oświadczeń́ w imieniu Sceny Relax.
Okresy przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO a w pozostałym zakresie przez okres dwóch tygodni od dnia
wydarzenia, w którym Pani/Pan uczestniczył/a.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

§
§
§

prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych, które odbywa
się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych
Panią / Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy
skontaktować się z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane zostały
powyżej.
Obowiązek podania danych osobowych. Podanie danych osobowych w części pierwszej
oświadczenia jest obowiązkowe i stanowi warunek wejścia na teren Sceny Relax
i uczestniczenia w wydarzeniu. Podanie danych osobowych w części fakultatywnej
oświadczenia (dane kontaktowe) jest dobrowolne i od ich podania nie jest warunkowane
wejście na teren Sceny Relax i uczestnictwo w wydarzeniu.

