
 
  

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku  
80-751 Gdańsk  

ul. Ołowianka 1  

oświadczenie o stanie zdrowia  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. 
/nazwa wydarzenia artystycznego/ 

 
Sala: Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina lub inna /podać poniżej/  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
W celu skorzystania z możliwości zakupu biletu na wydarzenie artystyczne powyżej obowiązującego limitu 75% zajętości sali 
wyrażam dobrowolną zgodę na przekazanie dla PFB informacji, że jestem/nie jestem* osobą, której wystawiono 
zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu 
w Unii Europejskiej.  
 
* niepotrzebne skreślić  
 
Zobowiązuję się do zakrywania ust i nosa maseczką ochronną przez cały okres trwania wydarzenia.  
 
--------   -------------------   -----------------------------------------------------  -------------------------- -------------  
Sektor   Rząd/ Miejsce   Imię i nazwisko       Data i podpis  
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie opisanym w Zaleceniach higienicznych dla 
Uczestników wydarzeń artystycznych w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku związane  
z przeciwdziałaniem COVID-19 i wyrażam zgodę na jego treść. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  
1. Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu jest Polska Filharmonia Bałtycka 

im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (dalej PFB). 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@filharmonia.gda.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania 
rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a - zgoda, art. 6 ust. 1 lit. e - 
wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym oraz art. 9 ust. 2 lit. i - ochrony interesu 
publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego RODO  w związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, a także wydanymi na podstawie powyższych przepisów 
rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii, wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
rekomendacjami Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które nakładają na Administratora 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy, co dotyczy zarówno pracowników i osób 
przebywających na terenie PFB.   

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych przez okres 14 dni od daty ich 
przekazania, po tym okresie podlegają zniszczeniu.  

5. W sytuacji wystąpienia objawów chorobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 
uprawnionym organom państwowym takim jak: Główny Inspektor Sanitarny i służby sanitarne w zakresie i 
celu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom i osobom wykonującym czynności 
związane z realizacją koncertu, w szczególności pracownikom Filharmonii. 

6. Pani/Pana dane nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.  

mailto:iod@filharmonia.gda.pl


7. W granicach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich 
poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych, pod warunkiem, że są już zbędne do 
realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz że obowiązek ich przetwarzania nie wynika z obowiązujących 
przepisów. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych. 

9. Pozyskanie ww. danych osobowych, wynika z wytycznych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 
Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych dla organizatorów imprez kulturalnych i 
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

10. Zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane dla ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia 
epidemiologicznego na wypadek wystąpienia sytuacji, że osoba zakażona, pomimo stosowanych środków 
ochrony i zabezpieczeń, brała udział w danym wydarzeniu artystycznym. Zgoda może być cofnięta w każdym 
czasie. 

11. Niepodanie danych osobowych (imię nazwisko) może prowadzić do ograniczenia pobytu na terenie PFB.  
 


