
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA WYDARZENIA 

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego podczas występowania na terenie Polski epidemii wirusa      

SARS-COV-2 

W związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Nie Teatr w dniu 

………………………… OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ UCZESTNICTWA W WYDARZENIU, WEDŁUG SWOJEJ 

NAJLEPSZEJ WIEDZY, NIE JESTEM OSOBĄ ZAKAŻONĄ WIRUSEM SARS-cov-2 WYWOŁUJĄCYM CHOROBĘ 

COVID-19 ORAZ NIE PRZEBYWAM NA OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNIE LUB POD NADZOREM 

EPIDEMIOLOGICZNYM.  

Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………. 

Numer kontaktowy: …………………………………………. 

Adres email: …………………………………………………….. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także na ich udostępnienie Głównemu 
Inspektorowi Sanitarnemu, służbom porządkowym, upoważnionym pracownikom Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym 
Wydarzeniu. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do 14 dni od daty 
Wydarzenia. 
 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z zapisami REGULAMINU UCZESTNICTWA W 
WYDARZENIACH ARTYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NIE TEATR W OKRESIE EPIDEMII COVID-
19, dostępnym na stronie www.nieteatr.pl 
 

 

 

………………………….………………………………………….….. (data, podpis) 

 

 

Administratorem danych osobowych jest DIRECTION GROUP POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. 

Gen. W. Andersa 38, IV piętro, 15-113 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000287212, NIP 

9661920021, REGON 200165309 (dalej również jako TEATR),  (dalej „Administrator”). Administrator przetwarza 

dane osobowe na podstawie: a) art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e) rozporządzenia RODO oraz ustawą z 

dnia 10 maja 2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) - celem zapobiegania i zwalczania 

epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia 

umowy oraz realizacji udziału uczestnika w wydarzeniu.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 

okres 14 dni od daty wydarzenia;  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w 

wydarzeniu; 6) Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się w polityce 

prywatności na stronie https://www.nieteatr.pl/polityka-prywatnosci 

 

 

https://www.nieteatr.pl/polityka-prywatnosci

