Załącznik nr 4
do Zarządzenia Nr 21/2020
Dyrektora Teatru z dnia 13.08.2020 r.

OŚWIADCZENIE - SARS – CoV - 2

Ja, …......................................................................................... ( imię i nazwisko) oświadczam, że:
1) nie jestem objęty kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym ani nie mam podejrzenia
zakażenia wirusem SARS- CoV-2 ( lub innym jego genotypem wirusa wywołującego COVID-19)
2) nie miałem styczności z osobą objętą kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym, podejrzaną
lub zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ( lub innym genotypem wywołującym COVID-19)
3) mój stan zdrowia jest dobry i nie przejawiam żadnych oznak chorobowych ( np. podwyższona
temperatura, kaszel, katar, problemy z oddychaniem, utrata powonienia i smaku )
4) stan zdrowia osób, z którymi mieszkam i się spotykam nie przejawiają żadnych oznak
chorobowych
Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania pracowników Teatru o wszelkich zmianach w
sytuacji zdrowotnej odnośnie SARS-CoV-2 ( lub innego genotypu wirusa wywołującego COVID-19)
niezwłocznie po ich wystąpieniu.
DANE DO SZYBKIEJ KOMUNIKACJI:
1. Imię i nazwisko: …...............................................................................
2. Aktualny numer telefonu: …................................................................
3. Data i nazwa wydarzenia kulturalnego, którego byłem uczestnikiem:
…...................................................................................................................................

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 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 przetwarzane przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach przez okres 25 dni od dnia wydarzenia.

…............................................................................
Data, własnoręczny czytelny podpis

