
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)

Ja, niżej podpisana/podpisany*, uczestnicząca/uczestniczący* w wydarzeniu organizowanym 

w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego przez Teatr Polski w Podziemiu 

(reprezentowany przez Fundacje Teatr Polski – TP dla Sztuki):

 __________________________________________________________________________

(data i nazwa wydarzenia)

oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy:
 nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2
 nie występują u mnie objawy wskazujące na obecność wirusa SARS-CoV-2
 nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się* z zasadami ochrony danych 
osobowych w związku ze złożeniem niniejszego oświadczenia.

DANE KONTAKTOWE 

Dla celów związanych z ułatwieniem prowadzenia dochodzenia epidemicznego w zakresie 
SARS-CoV-2 przez służby sanitarne w związku z udziałem w wydarzeniu, podaję moje dane 
kontaktowe:

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

Telefon: ……………………………………………………………………

Adres e-mail: …………………………………………………………...

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się* z zasadami ochrony 
wymienionych powyżej danych osobowych i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez 
Fundację Teatr Polski – TP dla Sztuki.

*Odpowiednie skreślić.

__________________________________________________________________________

(Miejscowość i data) (Czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzania danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-COV-2

Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, zgodnie z Rozporządze-
niem o Ochronie Danych (RODO), że:

1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Fundacja Teatr Polski – TP dla 
Sztuki, ul. Sudecka 160/2, 53-129 Wrocław.

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w 
szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (podstawa prawna: 
wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 
ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego – art. 9 ust. 2 lit. i 
RODO).



3. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 14 dni od daty wydarzenia.

4. Podanie powyższych danych jest niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu oraz dla 
ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wystąpie-
nia sytuacji, gdy osoba zakażona, pomimo stosowanych środków ochrony i zabezpieczeń, 
brała udział w wydarzeniu.

5. Pełna klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych dostępna jest pod adre-
sem: http://www.teatrpolskiwpodziemiu.pl


