
 
 

Do obowiązkowego wypełnienia online przez zwiedzającego po dokonaniu rezerwacji, ale przed płatnością. 

 

Oświadczam, jako osoba kupująca bilet/wejściówkę/voucher na wydarzenie, że: 

zapoznałem się i akceptuję regulamin ……………………. (nazwa dystrybutora biletów) i regulamin organizatora. 

wyrażam zgodę na pomiar temperatury w chwili wejścia na wydarzenie. 

jeżeli w dniu wydarzenia, na które zakupiłem/am bilet/wejściówkę/voucher zostanę poddany/a kwarantannie 

lub nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu. 

jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w wydarzeniu na które zakupiłem/am bilet/wejściówkę/voucher 

miałbym/abym bezpośredni kontakt z: 

• osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 

• lub  osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19 

• lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną 

 ze względów bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu. 

jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni poprzedzających wydarzenie miałbym/abym objawy chorobowe,   

w szczególności temperaturę powyżej 38 stopni, kaszel, problemy z oddychaniem, ze względów 

bezpieczeństwa nie wezmę udziału w wydarzeniu. 

że poinformowałem posiadaczy zakupionych przez mnie biletów/wejściówek/voucherów o treści powyższych 

oświadczeń i że posiadacze biletów/wejściówek/voucherów złożyli je samodzielnie za jego pośrednictwem. 

że w przypadku nie wzięcia udziału w wydarzeniu, zobowiązuję się niezwłocznie zawiadomić o tym organizatora 

wydarzenia, w szczególności w celu zablokowania biletów/wejściówek/voucherów umożliwiających wstęp na 

wydarzenie. 

 

 

1. Celem pobierania i przetwarzania powyższych danych jest monitoring potencjalnych zagrożeń związanych  
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 –COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz sprzedaż biletów  
i organizacja wydarzenia kulturalnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ROZPORZĄDZENIA 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). 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w celu związanym z uczestnictwem w wydarzeniach oraz w celach 
marketingowych i statystycznych są …………………………………………..  

3. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
np. właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni w zakresie informacji zawartej w ankiecie w związku  
z stanem epidemii oraz w zakresie danych przetwarzanych w procesie sprzedaży biletów zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia oświadczenia uczestnik nie może wziąć udziału  
w wydarzeniu. 

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, złożenia sprzeciwu względem ich 
przetwarzania, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo przenoszenia danych, 
jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 


