TEATR LALEK BANIALUKA
im. Jerzego Zitzmana

Zgłoszenie uczestnictwa w spektaklu ………………………………………
w dniu ………………………..…r. o godz. ……………….…………..
Imię i nazwisko/imiona i nazwiska (wymagane)

Adres e-mail

Numer telefonu (wymagane)

WYMAGANE JEST ZAZNACZENIE PONIŻSZYCH PÓL WYBORU I PODPISANIE OŚWIADCZENIA

⃝

Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną wirusem
SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

⃝

Zgadzam się na anonimowy pomiar temperatury podczas wejścia do Teatru (wynik jest
anonimowy i nigdzie nierejestrowany). Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, że w przypadku odczytu
temperatury o wartości 38 lub wyższej osoba nie jest wpuszczana na teren Teatru, a jej bilet traci
ważność w dniu pokazu, z możliwością wymiany na inny termin ustalony z pracownikiem
Impresariatu lub zwrotu środków.
Administratorem danych osobowych jest Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej
ul. Adama Mickiewicza 20, 43-300 Bielsko-Biała. Teatr przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(RODO), zgodnie 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.) oraz na podstawie art. 9 (RODO), gdy przetwarzanie takie
jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak
ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. Podanie danych osobowych jest
niezbędne w celu przebywania na terenie Teatru. Dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni. Dane
dotyczące pomiaru temperatury nie będą przechowywane. Dane mogą być udostępnione dla Głównego
Inspektoratu Sanitarnego ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa w przypadku ryzyka zakażenia. Pozostałe
informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdują się m. in. na stronie internetowej
www.banialuka.pl/RODO.

Bielsko-Biała, dnia ………………..

………………………………………………………………
podpis

