
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr…………………………..2021 z dnia……………………….2021 Dyrektora Naczelnego
Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie W sprawie zasad sanitarnych obowiązujących 
słuchaczy podczas koncertów.

Oświadczenie uczestnika koncertu Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 

w dniu 15.12.2021.

Oświadczam,  że  według  swojej  najlepszej  wiedzy,  nie  jestem  osobą  zakażoną  wirusem  SARS-CoV-2  oraz  nie
przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywałem
za granicą i nie miałem kontaktu z osobami z zagranicy.

Dane kontaktowe: 
Imię i nazwisko:     ……………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon:     ……………………………………………………………………

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Filharmonia  im.  Karola  Szymanowskiego  w  Krakowie
adres: ul. Zwierzyniecka 1, telefon: +48 12 422 43 12, mail: fk@filharmonia.krakow.pl 

2. Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Filharmonii  im.  Karola  Szymanowskiego  w  Krakowie  jest  Agnieszka
Domagała, e-mail: iod@filharmonia.krakow.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia pracowników i osób znajdujących się na
terenie Filharmonii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się
COVID-19.

4. Odbiorcami Państwa danych będą osoby upoważnione, podmioty przetwarzające, z którymi zostały zawarte
umowy  powierzenia  oraz  podmioty  upoważnione  z  przepisu  prawa  np.  Powiatowa  Stacja  Sanitarno  –
Epidemiologiczna.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy.
6. Posiadają  Państwo  prawo  do  żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich  sprostowania,

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193

Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podane  przez  Państwa  dane  osobowe  jest  wymagane.  Są  Państwo  zobowiązani  do  ich  podania,  a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak uczestnictwa w wydarzeniu.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
10. Państwa dane są przetwarzane na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Data ……………………………                                                                                      Podpis ………………………………………………….         


