
         Białystok, dnia …………………………………………  

 

Opera i Filharmonia Podlaska - Europejskie Centrum 
Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki 
ul. Odeska 1, 15-406 Białystok 
 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 
widza / uczestnika wydarzenia  

Ja niżej podpisana/y 

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

Nr telefonu / e-mail: .............................................................................................................................................. 

1. Oświadczam, że jestem świadoma/y zagrożeń wynikających z narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. 
2. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy: 

a) nie stwierdzono u mnie zakażenia wirusem SARS–CoV–2 oraz nie wykazuję objawów charakterystycznych 
dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, czyli nie mam podwyższonej temperatury, nie kaszlę i nie mam 
duszności oraz utraty powonienia i smaku; 

b) nie zostałam/em poddana/ny żadnej procedurze sanitarnej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 
związanym z wirusem SARS–CoV–2, nie przebywam na kwarantannie oraz nie jestem poddana/ny 
nadzorowi epidemiologicznemu; 

c) nie miałam/em styczności z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub którą poddano 
kwarantannie oraz nie jestem poddana/y żadnej procedurze sanitarnej w związku z wirusem SARS-CoV-2.  
 

……………….….……………………………………………. 
                                       data i podpis 

 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 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”), Opera i Filharmonia Podlaska – 

Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, dalej jako Opera informuje, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Operze jest Dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego 

Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki, ul. Odeska 1, 15-406 Białystok.  

 2. W Operze powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu e-mail: iod@oifp.eu. 
 3. Pani/Pana dane osobowe zbierane są w związku z zastosowaniem się Opery do wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i 

rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce w celu ewentualnego ich przekazania właściwym organom i służbom 

sanitarnym w przypadku wszczęcia dochodzenia epidemiologicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. d i e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO. 

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie uprawnione organy i służby sanitarne.  

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym czasie 

zostaną trwale zniszczone. 

 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej; 

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych osobowych; 

 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 9. Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.  

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym 

profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu. 

mailto:iod@oifp.eu

