
FORMULARZ KONTAKTOWY W CELU POINFORMOWANIA O 

EWENTUALNYM RYZYKU ZAKAŻENIA SARS-CoV-2 

 

Imię i nazwisko opiekuna/rodzica…………………………………………………………….. 

Numer telefonu………………………………………………………………………………… 

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

 
            Dane zbierane są w celu uzyskania możliwości skontaktowania się z osobą, która podała swoje dane, w 

przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu. W 

przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu 

dane zawarte w Formularzu będą mogły zostać przekazane przez Teatr właściwym służbom sanitarnym. 

Formularz będzie przechowywany przez Teatr „Maska” w Rzeszowie przez 2 tygodnie od dnia Wydarzenia. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Zakupu Biletów (Szczególne warunki uczestnictwa w 

wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Teatr Maska w Rzeszowie związane z przeciwdziałaniem 

COVID-19), w tym z informacją wskazaną w paragrafie 4, że do udziału w wydarzeniu kulturalnym 

organizowanym przez Teatr „Maska” w Rzeszowie jest uprawniona wyłącznie osoba, która według jej najlepszej 

wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie miał/a kontaktu z osobami zarażonymi wirusem 

SARS-CoV-2, chorymi na COVID-19, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem 

epidemiologicznym. Zaświadczam również, że osoba/osoby nieletnie nie są zakażone wirusem SARS-CoV-2, 

nie przebywają na kwarantannie, nie miały kontaktu z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2, chorymi na 

COVID-19 ani też nie przebywają pod nadzorem epidemiologicznym. 

 
…………………………………………………… 

     Czytelny podpis uczestnika wydarzenia  

                       lub opiekuna/rodzica 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) informuję, że: 

1. Administrator danych: 
Administratorem podanych danych osobowych, jest Teatr „Maska” w Rzeszowie z siedzibą przy  ul. Mickiewicza 

13, 35-064 Rzeszów. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod3@erzeszow.pl lub pisemnie na 

adres administratora danych. 

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych: 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną SARS-

CoV-2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – ochrona żywotnych 

interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – wykonanie zadania 

realizowanego w interesie publicznym, w związku 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), oraz wydanymi na tej podstawie 

przez Głównego Inspektora Sanitarnego wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w 

trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

4. Odbiorcy danych osobowych: 
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa, w szczególności Główny Inspektor Sanitarny. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 tygodni od dnia zakończenia imprezy.  

6. Prawa osób, których dane dotyczą: 
Przysługuje Pani/Panu ma prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych i ich poprawiania (sprostowania) – na zasadach przewidzianych w art. 15 i 16 

RODO, 

b) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – na zasadach przewidzianych w 

art. 17 RODO, 

c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach przewidzianych w art. 18 RODO, 

d) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - na zasadach przewidzianych w art. 21 RODO, 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych Administrator naruszył przepisy RODO. 

7. Inne informacje: 
Podanie danych jest niezbędne do uzyskania informacji o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.  
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