Załącznik nr 3:

Działając na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie ogłoszonej
pandemii koronawirusa COVID-19, przepisami ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374) wprowadza się niniejszy
kwestionariusz zdrowia.
KWESTIONARIUSZ ZDROWIA
Niniejszy kwestionariusz powinien być wypełniany przez wszystkie osoby przed wejściem na
teren Teatru Wybrzeże, z wyłączeniem osób mających stałe zatrudnienie.
Data:
............................................................................................................................................
Imię i nazwisko:
..................................................................................................................................................
Nr telefonu kontaktowego:
……………………………………………………………………………………………..

W celu zapewnienia bezpieczeństwa, uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące
pytania:

Czy w ciągu ostatnich 21 dni podróżował/a Pan/Pani z krajów lub regionów dotkniętych
COVID-19 lub przez te kraje lub region, w tym tranzyt przez lotniska w tych lokalizacjach?
o
o

Tak
Nie

Jeśli tak, jakie to były kraje?
..........................................................................................................................................

Czy w ciągu ostatnich 21 dni miał/a Pan/Pani kontakt z podejrzanym lub potwierdzonym
przypadkiem COVID-19 lub osobą zarażoną lub monitorowaną pod kątem COVID-19?
o
o

Tak
Nie


Czy w ciągu ostatnich 21 dni miał/a Pan/Pani gorączkę, czuł/a Pan/Pani nadmierne
zmęczenie, suchy kaszel, bóle mięśni, ból gardła?

o
o

Tak
Nie

Wszystkie osoby, które podróżowały do krajów lub regionów dotkniętych COVID-19 w ciągu
ostatnich 21 dni nie mogą wejść na teren Teatru Wybrzeże.

Niniejszy kwestionariusz może być przekazany Inspektoratowi Sanitarnemu lub innym instytucjom
zdrowia publicznego.
Niniejszym potwierdzam prawidłowość oraz prawdziwość powyższych informacji. Jestem
świadomy/a, że podawanie fałszywych informacji może mieć znaczący wpływ na sytuację zdrowia
publicznego.

Czytelny podpis:...................................................................................

Obowiązek Informacyjny
1. Administratorem danych osobowych wpisanych jest Teatr Wybrzeże z siedzibą w Gdańsku, ul. Św. Ducha 2, 80- 834,
adres email: bilety@teatrwybrzeze.pl,
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@teatrwybrzeze.pl, adres: Gdańsk, ul. Św. Ducha 2, 80- 834
3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzach na stronach www.bilety.teatrwybrzeze.pl, www.teatrybrzeze.pl
jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, (podstawa prawna przetwarzania: niezbędność
danych do świadczenia usługi, – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO),
4. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do czasu realizacji umowy.
5. Osoba której dane są zbierane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do
przenoszenia danych.
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie w formie pisemnej na adres
siedziby administratora lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres iod@teatrwybrzeze.pl bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Osoba której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych.
8. Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora
oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
9. Przekazane dane osobowe nie będą profilowane.
10. Pytania lub wnioski związane w przetwarzaniem danych osobowych należy kierować pocztą email lub pisemnie na
adresy wskazane w ust. 1.

