
Ja, ........................................................................................................  nr telefonu …………………………………………. 
oświadczam, że:  

  jestem    nie jestem w pełni zaszczepiony przeciw COVID 

 
-nie jestem objęty kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym ani nie mam podejrzenia zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2;  
-nie przejawiam żadnych oznak chorobowych w szczególności: temperatura powyżej 38°C, kaszel, 

problemy z oddychaniem;   
-zapoznałem się z zasadami i  akceptuję regulamin „Bezpieczny pobyt w Teatrze Współczesnym”;   

 wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych i kontaktowych Głównemu Inspektoratowi 

Sanitarnemu, jako uczestnika wydarzenia artystycznego.   
 

 Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Współczesny, Wały Chrobrego 3, 

70-500 Szczecin) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@wspolczesny.szczecin.pl . Szczegółowe informacje o 

ochronie danych osobowych na stronie www.wspolczesny.szczecin.pl           Powyższe dane kontaktowe nie będą 

wykorzystywane przez Teatr Współczesny w żaden sposób w jakimkolwiek czasie, za wyjątkiem sytuacji, gdy ich 

ujawnienia zażąda właściwy organ nadzoru sanitarno- epidemiologicznego w ramach prowadzonego dochodzenia 

epidemiologicznego. W szczególności ujawnienie tychże danych kontaktowych będzie następowało w przypadku 

podejrzenia, że widz mógł być narażony na kontakt z osobą, u której objawy wskazują na możliwość zakażenia 

wirusem SARS-Cov-2- dla ochrony zdrowia widza i osób, z którymi miał kontakt.  
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