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Drodzy Widzowie,

w związku z nowymi wytycznymi przedstawionymi przez Ministra Zdrowia, aby przestrzegać obowiązujących aktualnie 
limitów, Organizatorzy wydarzeń artystycznych zostali w trybie pilnym zobowiązani do przygotowania informacji  
o liczbie widzów zaszczepionych oraz niezaszczepionych na COVID-19.  W związku z tym, że posiadają Państwo ważne 
bilety, prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia.

Oświadczenie

Oświadczam, że osoba, która uczestniczy w wydarzeniu została zaszczepiona przeciw COVID-19, a od szczepienia 
ochronnego minęło 14 dni. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie 
identyfikacji i pozyskania przez Administratora: Operę na Zamku w Szczecinie informacji o szczepieniu w celu  
skorzystania z możliwości zakupu biletów przez osoby zaszczepione ponad limit 30 % widowni. Rozumiem, że udzie-
lona przeze mnie zgoda może zostać w każdej chwili odwołana.

Tytuł wydarzenia:

Data wydarzenia: 

Dotyczy (podaj liczbę):                osób

(podpis)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest Opera na Zamku w Szczecinie z siedzibą ul. Korsarzy 34 w Szczecinie, 70-540 Szczecin), 
tel.: sekretariat: (+48 91 43 48 102), adres poczty elektronicznej: sekretariat@opera.szczecin.pl. Przedstawicielem administratora 
jest Dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie dalej zwany jako „Administrator”. 
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, pod adresem 
e-mail: iod@opera.szczecin.pl. 
 
Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). 
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu niezbędnego do realizacji obowiązków w związku z zagroże-
niem epidemicznym (przez 2 tygodnie) a następnie zniszczone. 
 
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, także nie 
będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane. 
 
Przysługuje Pani/Panu: 
1. prawo dostępu do swoich danych, 
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
3. prawo do ograniczenia przetwarzania, 
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
 00-193 Warszawa)


