
OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam, że  
 
1. według swojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną SARS-CoV-2, nie przebywam na 
kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym. 

2. według swojej najlepszej wiedzy w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą 
zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV-2 lub osobą na kwarantannie czy pod 
nadzorem epidemiologicznym.  

3. zachowam wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu 
koronawirusem SARS-CoV-2 obowiązujące w Filharmonii Kaliskiej.  
 
 

………………………………..………………………………………………………………… 
Data i miejsce 

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

Imię i nazwisko - CZYTELNIE 
 

…………………………………..……………………………………………………………… 
Numer telefonu 

 

Klauzula informacyjna RODO  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także 
stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że: 
  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Kaliska z siedzibą w Kaliszu przy Alei 
Wolności 2, NIP 618-004-23-50.  

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z 
Działem Administracyjno-Organizacyjnym, Al. Wolności 2,  62-800 Kalisz, tel. 62 7676490. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy – czyli zakupu biletu i/lub podjęcia 
działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące pośrednio zaangażowane w kontakt 
z Panią/Panem (np. świadczące usługę IT) oraz podmioty, które w imieniu administratora przetwarzają 
dane osobowe na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.  

6. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione 
również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.  

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych 
osobowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.  

 

…………………………………………………………… 
Podpis 


