Załącznik nr 1
do procedury zapewnienia bezpieczeostwa w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie

Kraków, dn. .....................................
OŚWIADCZENIE*
(wzór)
Ja, ................................................................................................................. (imię i nazwisko) oświadczam, że:
 wyrażam zgodę na uczestnictwo własne lub dzieci, których jestem opiekunem prawnym
w wydarzeniach kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Teatr Łaźnia Nowa
w Krakowie;
 w moim domu nikt nie jest objęty kwarantanną ani nie ma podejrzenia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2;
 mój stan zdrowia jest dobry i nie przejawia żadnych oznak chorobowych (np. podwyższona
temperatura, kaszel, katar, alergia, astma);
 stan zdrowia dzieci, których jestem opiekunem prawnym jest dobry i nie przejawia żadnych oznak
chorobowych (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia, astma);
 zapoznałem się z Procedurą zapewnienia bezpieczeostwa obowiązującą w Teatrze Łaźnia Nowa
w Krakowie;
 zdając sobie w pełni sprawę z możliwego zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia powodowanego
wirusem SARS-CoV-2, jakie jest związane z korzystaniem z oferty kulturalnej Teatru Łaźnia Nowa w
Krakowie w obecnym stanie epidemicznym, dobrowolnie i na własną odpowiedzialnośd wyrażam zgodę
na mój udział lub dzieci, których jestem opiekunem prawnym w wydarzeniach kulturalnych Teatru oraz
nie będę zgłaszad jakichkolwiek roszczeo dotyczących ewentualnego zachorowania mojego lub
członków mojej rodziny na COVID-19, w tym dzieci, których jestem opiekunem prawnym, które
mogłoby byd związane z moim pobytem w Teatrze.
Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania pracowników Teatru o wszelkich zmianach w sytuacji
zdrowotnej odnośnie COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.
Wyrażam zgodę na dokonanie pomiaru temperatury w chwili przyjścia do Teatru Łaźnia Nowa.
DANE DO SZYBKIEJ KOMUNIKACJI:
1. Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................
2. Aktualny numer telefonu oraz adres e-mail : .............................................................................................
3. Adres zamieszkania: ..................................................................................................................................
4. Data i nazwa wydarzenia kulturalnego, którego byłem uczestnikiem (jeżeli dotyczy): ............................
........................................................................................................................................................................
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r.
Nr 119, s.1 ze zm.) -dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie, os. Szkolne 25, 31-977 Kraków,
adres e-mail: biuro@laznianowa.pl, numer telefonu: 12/4250320.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktowad we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
iod@laznianowa.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeo związanych
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 –COVID-19 i podejmowania działao prewencyjnych oraz

wspierających.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu. Formularze
zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakooczeniu stanu epidemii lub po wydaniu
wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5) Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;d)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO);
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych
skutkowad będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
9) Pani/Pana dane mogą zostad przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.

........................................................................
czytelny własnoręczny podpis**

* prosimy wypełniad drukowanymi literami
** w przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną podpis nie jest wymagany

