Szanowni Państwo,
Pracownicy Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dokładają wszelkich starań w celu zapewnienia Państwu
bezpieczeństwa i komfortu podczas wizyty w naszym Teatrze. W związku z tym informujemy, iż zakup biletu na spektakl
odbywający się w Teatrze Polskim w Warszawie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na złożenie przez KAŻDEGO WIDZA
osobiście, poniższych zgód i oświadczeń. Prosimy zatem o przekazanie niniejszej informacji także osobom, które będą towarzyszyć
Państwu podczas wizyty w Teatrze Polskim w Warszawie. Osoby, które kupują bilet w Kasie Głównej Teatru, mogą pobrać
dokument w Kasie bądź na stronie www.teatrpolski.waw.pl, następnie uzupełnić go i wydrukować. Osoby, które kupują bilety
online, prosimy o wydrukowanie dokumentu wraz z biletem i uzupełnienie. Wydrukowane oświadczenie i zgody prosimy wręczyć
obsłudze widowni przed wejściem do Teatru.

Załącznik nr 2
Do zarządzenia nr 6/2020
z dnia 13 lipca 2020r.

Warszawa, dnia __________________________ 2020 r.
Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie
ul. Karasia 2, 00-327 Warszawa

1. OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
Ja, niżej podpisana/y ________________________________________________________________________________
Nr telefonu: _______________________________________________________________________________________
Adres e-mail: ______________________________________________________________________________________
I. Oświadczam, że jestem świadomy zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem SARS–CoV–2.
II. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 10 dni, poprzedzających złożenie oświadczenia:
1) nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS–CoV–2 oraz nie wykazuję objawów charakterystycznych dla zakażonych
wirusem SARS–CoV–2, w szczególności nie mam podwyższonej temperatury, nie kaszlę, nie odczuwam duszności, oraz utraty
powonienia i smaku;
2) nie przebywam, ani żadna z osób, z którymi miałam/em w ostatni czasie kontakt, na kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny
nadzorowi epidemiologicznemu.
III. Ponadto mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i innych osób, zobowiązuję się przebywając na terenie Teatru do:
1) zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy;
2) zachowania stosownego odstępu od innych osób;
3) stosowania się do komunikatów graficznych, głosowych oraz zaleceń pracowników obsługi widowni, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób w nim uczestniczących.

2. KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 i 14 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 (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie z siedzibą – 00-327
Warszawa ul. Kazimierza Karasia 2.
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:
iod@teatrpolski.waw.pl lub pocztą na adres Teatru Polskiego.
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: Artykuł 6 ust. 1 lit. d (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony
żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej) oraz Artykuł 9 ust. 2 lit. i (przetwarzanie jest
niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapobiegania szerzeniu epidemii COVID-19.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 21 dni od daty przedstawienia, na które zostały zakupione bilety.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora oraz
organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

W szczególności Pana/Pani dane mogą być udostępnione właściwym miejscowo służbom sanitarnym w przypadku
stwierdzenia zakażenia COVID-19 u jednego z innych widzów, pracowników i współpracowników Teatru Polskiego
uczestniczących w tym samym co Pani/Pan przedstawieniu.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu
do danych osobowych; prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; prawo do żądania usunięcia
danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
11. Podanie danych jest dobrowolnie jednak odmowa podania danych uniemożliwi udział w spektaklu.

3. ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY
Wyrażam zgodę na dokonanie pomiaru temperatury mojego ciała w siedzibie Teatru Polskiego w Warszawie bezpośrednio przed
spektaklem, na który zakupiłam/em bilet. Jednocześnie jestem świadoma/y, że wskazanie u mnie podwyższonej temperatury tj.
37,5 stopni Celsjusza, będzie skutkować niewpuszczeniem mnie na spektakl.

____________________________________
[czytelny podpis]

