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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O STANIE ZDROWIA 

W związku z działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagroz eniem SARS-CoV-2,  

na podstawie Wytycznych dla organizatoro w imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie 

epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu, Ministerstwo Rozwoju oraz Gło wnego Inspektora Sanitarnego 

Ja niz ej podpisana/y: 

......................................................................... 

Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu): 

 ...................................................................... 

Os wiadczam, z e zostałam/em poinformowany o zagroz eniach wynikających z naraz enia  

na zakaz enie wirusem SARS-CoV-2 oraz o postępowaniu profilaktycznym wdroz onym na terenie 

Teatru Narodowego i zobowiązuję się do przestrzegania wszelkich zasad i regulamino w 

obowiązujących w Teatrze Narodowym podczas wykonywania pracy w warunkach zagroz enia 

koronawirusem. 

Według mojej najlepszej wiedzy os wiadczam, z e: 

A. Nie stwierdzono u mnie zakaz enia wirusem SARS-CoV-2 oraz nie wykazuję objawo w 

charakterystycznych dla zakaz onych wirusem SARS-CoV-2, czyli nie mam podwyz szonej 

temperatury, nie kaszlę, nie odczuwam dusznos ci, oraz utraty powonienia i smaku. 

B. Nie jestem poddana/ny z adnej procedurze sanitarnej w związku z zagroz eniem 

epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2, nie przebywam na kwarantannie 

oraz nie jestem poddana/ny nadzorowi epidemiologicznemu. 

 

Jestem s wiadoma/y postępowania w przypadku pojawienia się objawo w wskazujących  

na zakaz enie wirusem SARS-CoV-2 a w przypadku zmiany stanu faktycznego odnoszącego się  

do punktu A lub B, zobowiązuję się poinformowac  o tym Teatr Narodowy drogą elektroniczną: 

tkruczkowski@narodowy.pl lub telefonicznie, pod numerem kom. 533 317 025 i podjąc  

niezbędne kroki wg wskazan  GIS https://www.gov.pl/web/koronawirus. 

 

 

 

DATA I PODPIS WYKONAWCY 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

ZAWARTYCH W OŚWIADCZENIU WYKONAWCY O STANIE ZDROWIA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogo lne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Teatr Narodowy z siedzibą w Warszawie 

00-077, Plac Teatralny 3 informuje, z e jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w Teatrze Narodowym, nadzoruje specjalnie 

wyznaczona do tego celu osoba (IOD), z kto rą moz na się kontaktowac  pod adresem 

iodo@narodowy.pl.pl, lub przesyłając korespondencję na adres Teatru Narodowego. 

Pani/Pana dane osobowe dotyczące stanu zdrowia, zawarte w niniejszym Os wiadczeniu, 

przetwarzane są, poniewaz  jest to niezbędne ze względu na interes publiczny w dziedzinie 

zdrowia publicznego, jakim jest przeciwdziałanie pandemii wirusa SARS-CoV-2 (podstawa 

prawna art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, w związku z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczego lnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

innych choro b zakaz nych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), 

oraz w związku z realizacją zalecen  okres lonych w Wytycznych dla organizatoro w imprez 

kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Gło wnego 

Inspektora Sanitarnego.  

Dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu) przetwarzane są na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, jakim jest umoz liwienie z Panią/em kontaktu, w razie 

wykrycia, z e osoba zakaz ona mogła znajdowac  się w tym samym czasie na terenie Teatru 

Narodowego. 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostac  udostępnione Gło wnemu Inspektorowi Sanitarnemu 

i słuz bom porządkowym, w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, na 

podstawie obowiązujących przepiso w prawa. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 2 tygodnie od dnia zakon czenia 

wykonywania umowy, a po tym okresie zostaną zniszczone, zgodnie z obowiązującymi 

w Teatrze Narodowym regulacjami. 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do usunięcia 

danych jez eli nie są juz  niezbędne do celo w, w kto rych zostały zebrane lub w inny sposo b 

przetwarzane. Przysługuje Pani/Panu ro wniez  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, z e przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących 

przepiso w prawa.  

 


