
 
 

Oświadczenie dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19 

 

Niniejszym oświadczam, że jestem posiadaczką/posiadaczem Unijnego Certyfikatu COVID 

(UCC), tzn. 

- jestem zaszczepiona/ny przeciwko COVID-19 lub, 

- jestem ozdrowieńczynią/cem lub, 

- posiadam ważny test PCR. 

 

 

Imię i nazwisko                  ________________________________ 

Numer telefonu / e-mail     ________________________________ 

Data spektaklu                  ________________________________ 

 

 

Podane przeze mnie dane, dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19,  

składam dobrowolnie. 

 

  

 

……………………………………………………… 

Data i czytelny podpis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa 

COVID-19 

 

 

 

 

Dane osobowe w Teatrze im. Stefana Jaracza w Łodzi są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem 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 

zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, 

wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi. Administratorem jest Teatr 

im. Stefana Jaracza w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-257) przy ul. Jana Kilińskiego 45, wpisany do rejestru 

instytucji kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa Łódzkiego, reprezentowany przez 

Dyrektora. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych ze swoimi 

danymi osobowymi może Pani/Pan  się skontaktować listownie (na adres Administratora) z dopiskiem 

„Inspektor ochrony danych” bądź mailowo dane.osobowe@teatr-jaracza.lodz.pl Dane podane w 

kwestionariuszu będą przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w 

tym wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-

CoV-2 w Polsce Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego 

Inspektora Sanitarnego - do czasu ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia COVID-19. Podanie danych  w 

oświadczeniu jest dobrowolne acz konieczne aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom wydarzeń 

artystycznych/spektakli organizowanych przez Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, w celu przeciwdziałania 

rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, 

współpracownikom Administratora.  Brak podania danych uniemożliwi udział w spektaklu/wydarzeniu poza 

wyznaczony przepisami limit dotyczący liczby widzów. Dane nie są przekazywane żadnym 

nieuprawnionym odbiorcom, ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i 

podmioty upoważnione do przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy 

publiczne. Gwarantujemy spełnienie następujących Pani/Pana praw wynikających z RODO, tj. prawo 

dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

usuwania – w określonych sytuacjach. Korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane 

dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych 

osobowych i Kodeks Postępowania Administracyjnego. Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są 

przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

podpis osoby składającej oświadczenie 
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