OŚWIADCZENIE SARS - CoV - 2

Ja, niżej podpisana/-ny …......................................................................................... (imię i nazwisko)
działając
w
imieniu
własnym/działając
jako
opiekun
prawny
osoby
małoletniej
………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko)* oświadczam, że:

jestem w pełni zaszczepiona/-ny przeciw COVID-19 oraz posiadam Unijny
Certyfikat COVID(UCC)/
działając jako opiekun prawny osoby wskazanej powyżej oświadczam, że osoba ta jest
w pełni zaszczepiona przeciw COVID-19 oraz posiada Unijny Certyfikat COVID(UCC)*
Złożenie poniższego oświadczenia jest dobrowolne i służy prawidłowej organizacji widowni podczas Wydarzenia,
zgodnie z obowiązującymi w dniu Wydarzenia przepisami sanitarnymi.
*niepotrzebne skreślić

DANE KONTAKTOWE DO SZYBKIEJ KOMUNIKACJI:
Aktualny numer telefonu: …………………………………………

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze danych osobowych Teatru im.
Stefana Żeromskiego w Kielcach w celu przekazania na żądanie właściwych służb sanitarnych w zakresie niezbędnym do
dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie
z osobą zakażoną, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS-CoV-2
(COVID -19 lub inne jego odmiany)- mając zapewnione prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania , przetwarzania,
przenoszenia, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że już są zbędne dla realizacji celu dla którego
zostały zebrane oraz ich że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących przepisów. Oświadczam, że zostałem
poinformowany, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU)2016/679 z dn.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 95/46WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych ),że:
1.administratorem moich danych osobowych jest Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ul. Sienkiewicza 32, 25-507 Kielce
2.przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Teatrze im. Stefana Żeromskiego nadzoruje specjalnie wyznaczona do tego
celu osoba, z którą mogę się skontaktować pod adresem iod@teatrzeromskiego.pl lub przesyłać korespondencję na adres Teatru
3.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.
4.Dane będą przechowywane przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przez okres 14 dni od dnia wydarzenia.

…............................................................................
Data i czytelny podpis

Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane
została zamieszczona na stronie internetowej http://teatrzeromskiego.pl/rodo

