
KARTA ZGŁOSZENIA 
NA WARSZTATY LATO W TEATRZE ROZBARK 2020

Dane osobowe uczestnika zajęć  i rodziców/ prawnych opiekunów

Imię i nazwisko uczestnika  

Adres zamieszkania uczestnika  

Wiek uczestnika

Telefon kontaktowy rodzica/ prawnego opiekuna

Istotne informacje o stanie zdrowia uczestnika:

W razie konieczności skontaktowania się w sprawie 
uczestnika należy zawiadomić:

Proszę o przyjęcie uczestnika  Podać rodzaj zajęć :

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu po
skończonych zajęciach.

TAK                                   NIE

Proszę wymienić osobę upoważnioną do odbioru dziecka z 
placówki po skończonych zajęciach:

Data i podpis nauczyciela przyjmującego uczestnika 
okresowego na zajęcia

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem  Danych  Osobowych  jest  Bytomski  Teatr  Tańca  i  Ruchu  ROZBARK  z  siedzibą  przy  
ul. W. Kilara 29 
w Bytomiu. Tel. +48 32 428 13 00, e–mail: sekretariat@teatrrozbark.pl, Inspektor danych osobowych  
– e–mail: iod@teatrrozbark.pl 
□ Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych/danych  osobowych  mojego
podopiecznego, w związku z udziałem w warsztatach organizowanych przez Bytomski Teatr Tańca i Ruchu
ROZBARK
□ Wyrażam  zgodę  na  umieszczenie  moich  zdjęć/zdjęć  mojego  podopiecznego  związanych  
z organizowanymi warsztatami na stronie internetowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK
□ Wyrażam  zgodę na umieszczenie moich zdjęć/zdjęć mojego podopiecznego z  warsztatów, na
portalu społecznościowym Facebook którego administratorem jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark



□ Wyrażam  zgodę  na  umieszczenie  moich  zdjęć/zdjęć  mojego  podopiecznego  związanych  
z warsztatami w serwisie internetowym You Tube
□ Wyrażam zgodę  na  działania  marketingowe prowadzone  przez  Bytomski  Teatr  Tańca  i  Ruchu
ROZBARK
□ Wyrażam  zgodę  na  umieszczenie  mojego  imienia  i  nazwiska/imienia  i  nazwiska  mojego
podopiecznego  na  liście  laureatów,  która  zostanie  opublikowana  na  na  portalu  społecznościowym
Facebook oraz stronie internetowej Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK
Ja niżej podpisana/y, jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej …...........…..............……………..……………….,
dobrowolnie  oświadczam i  przyjmuję  odpowiedzialność  za  wyrażone  zgody  dotyczące  przetwarzania
danych  osobowych  i  wizerunku  mojego  podopiecznego  w  związku  z  wyżej  wymienioną  imprezą
organizowaną przez Teatr ROZBARK. 
Informujemy,  że dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia imprezy oraz wszystkich,
związanych  z  nią  działań  promocyjnych.  Ma  Pani/Pan  prawo  żądania  dostępu  do  danych  oraz  ich
sprostowania. Pani/Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do UODO jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Teatr ROZBARK narusza
przepisy RODO.

….........................................................
                      data, podpis

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA 

……………………………………………………………………..………………………….................. 
Imię i nazwisko uczestnika zajęć 

………………………………………………………………………………………………….....................................................
Telefon kontaktowy 

………………………………………..……………………………………………………….......................................................
Nazwa zajęć / wydarzenia

 Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że mam świadomość ryzyka zakażenia wirusem COVID
– 19 podczas przebywania  w Teatrze Tańca i Ruchu ROZBARK. 

 Oświadczam, że zapoznałam/łem się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa
epidemicznego obowiązującymi w Teatrze i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

 Oświadczam,  że  nie  będę  wnosiła/ł  żadnych  roszczeń  w  stosunku  do  Teatru  w  razie
zakażenia wirusem COVID – 19 na terenie Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK.

 Jednocześnie informuję, że: 
1)  według mojej wiedzy jestem zdrowa/y i  nie posiadam żadnych objawów zakażenia
koronawirusem, 
2)  nie  przebywam  na  kwarantannie  oraz  nie  miałam/em  kontaktu  z  osobą  zarażoną
koronawirusem, 
3)  biorę  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  prawną  za  stan  mojego  zdrowia.   



W  przypadku  gdy  zostanę  objęta/y  kwarantanną  lub  innym  środkiem  związanym   
z COVID – 19, niezwłocznie poinformuję  o tym Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK.

Biorę  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  prawną  za  niewykonanie  tego  obowiązku,   
a w szczególności za wynikłe wskutek niewykonania moich zobowiązań szkody poniesione przez
placówkę lub osoby trzecie. 

…………..………..……………………………………………… 
        Data i podpis 

Szanowni Państwo, 
informujemy,  iż  zgodnie  z  art.  17  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  (Dz.  U.  2020  r.,  poz.  374),  realizując  wytyczne  dla  organizatorów  imprez  kulturalnych  i
rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS–CoV–2 w Polsce, Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK pobiera od Państwa
dane kontaktowe w postaci  imienia,  nazwiska i  nr  telefonu na wypadek stwierdzenia u któregoś z  uczestników
zakażenia  SARS–CoV–2  w  celu  poinformowania  Państwa   
o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH W TRAKCIE
EPIDEMII WIRUSA SARS–CoV–2

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK z siedzibą przy ul. W.
Kilara 29 w Bytomiu. Tel.  +48 32 428 13 00;  e–mail: sekretariat@teatrrozbark.pl. W sprawie danych osobowych
można kontaktować się z inspektorem ochrony danych przesyłając e–mail na adres iod@teatrrozbark.pl. 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO1) oraz art. 17
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 (Dz. U. 2020 r., poz.
374) i w związku z zaleceniami postępowania wydanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na
wypadek stwierdzenia u osoby uczestniczącej  w wydarzeniu kulturalnym zakażenia SARS–CoV–2.  Państwa dane
zbierane  są  w  celu  poinformowania  o  ewentualnym  kontakcie  z  osobą  zakażoną  i  mogą  zostać  udostępnione
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu w przypadku ryzyka zakażenia.
Dane osobowe przechowywane będą do końca trwania warsztatów od chwili ich pozyskania.

Prawa osób, których dane dotyczą
1. prawo dostępu do treści danych;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
3. prawo do ich usunięcia (w przypadkach określonych art. 17 ust. 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 lit. c RODO )
4. prawo do ograniczenia;
5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – przysługuje Państwu prawo

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

1Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. 2016., L 119 poz. 1).

https://www.gov.pl/web/kultura
https://www.gov.pl/web/kultura


dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
W sytuacji, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych,
przysługuje  Państwu  prawo  do  wniesienia  skargi,  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony
Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednakże zalecane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w związku z epidemią wirusa SARS–CoV–2 w Polsce.
Na podstawie danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje. Nie stosuje się profilowania
po stronie Administratora.


