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OŚWIADCZENIE 
UCZESTNIKA WYDARZEŃ W MIEJSKIM TEATRZE MINIATURA 

W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID19 
 

I. W trosce o bezpieczeństwo epidemiologiczne własne i wszystkich pozostałych uczestników spektaklu oświadczam, że: 

a) zgodnie z moją najlepszą wiedzą w ciągu ostatnich 14 dni przed datą podpisania niniejszego oświadczenia nie miałem/am 

kontaktu z osobami zarażonymi wirusem SARS-CoV-2, chorymi na COVID-19 ani inną grypopodobną infekcją układu 

oddechowego, a także w/w okresie nie byłem/am objęty/a kwarantanną ani hospitalizacją w rozumieniu ustawy z dnia  

5 grudnia 2008 r. o zapobie-ganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.  U. z 2020 r. poz. 1239 ze zm.); 

b) nie jestem objęty/a kwarantanną; 

c) nie występują u mnie objawy infekcji dróg oddechowych podobnych do grypy, w tym  

w szczególności w chwili podpisania niniejszego oświadczenia: temperatura ciała powyżej 38 stopni Celsjusza, bóle 

mięśniowe, nowa duszność i/lub kaszel, zaburzenia węchu i smaku. Stwierdzam ogólny dobrostan. 

 

II. Podanie powyższych danych niezbędne jest w celu uczestnictwa w Wydarzeniu organizowanym przez Miejski Teatr 

Miniatura w Gdańsku. Niezłożenie powyższego formularza może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa  

w Wydarzeniu, bez prawa do zwrotu zakupionego biletu. 

 

III. Zgadzam się na pomiar temperatury podczas wejścia na spektakl (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 Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku, a jej bilet traci 

ważność w dniu pokazu, z możliwością wymiany na inny termin w kasie biletowej. 

 
IV. Akceptuję politykę prywatności Miejskiego Teatru Miniatura. Administratorem danych jest Miejski Teatr Miniatura,  

ul. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@teatrminiatura.pl. Teatr przetwarza 

dane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ROZPORZĄDZENIE 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) i 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) 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 uczestnictwa w wydarzeniu. Dane 

osobowe będą przechowywane 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 w polityce prywatności na stronie 

https://teatrminiatura.pl/pl/polityka-prywatnosci/. 

 

 
……………………………….          ……………………………………………………………………..                 ………………………………………………………………. 

  Data         Imię i nazwisko         Telefon kontaktowy 
 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko dziecka (dzieci) biorącego  udział w wydarzeniu pod opieką w/w rodzica/opiekuna 
 

 

……………………………………………………………………….. 
           Czytelny podpis 
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