
Oświadczenie 

Ja, niżej podpisana/-y oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą 

zakażoną wirusem SARS-CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym.  

Oświadczam, 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 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie opisanym w 
Regulaminie „Szczególne zasady uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych 
organizowanych przez Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. Feliksa Nowowiejskiego w 
Olsztynie związane z przeciwdziałaniem COVID-19” i wyrażam zgodę na jego treść. 
 
Oświadczam, iż zostałam/-em poinformowana/-y o tym, że: 
1)administratorem moich danych osobowych jest Warmińsko-Mazurską Filharmonię im. 
Feliksa. Nowowiejskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn, tel. 89 527 51 75, e-
mail inspektorochronydanych@filharmonia.olsztyn.pl ; 
2)odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych będą osoby dedykowane do 
wykonywania czynności związanych z realizacją koncertu, w szczególności pracownicy 
Filharmonii; 
3)moje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d i f rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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, dalej – „RODO”,  
4)odbiorcami/kategoriami odbiorców danych osobowych będą  osoby dedykowane do 
wykonywania czynności związanych z realizacją koncertu, w szczególności pracownicy Stron; 
5)dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Filharmonię Głównemu Inspektorowi 
Sanitarnemu, właściwym służbom sanitarnym lub służbom porządkowym w związku z 
epidemią wirusa SARS-CoV-2 lub właściwym osobom fizycznym, osobom prawnym, ułomnym 
osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, 
uprawnionym z mocy prawa do otrzymania pozyskanych danych; 
6)podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu wzięcia udziału w 
koncercie organizowanym przez Filharmonię, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz w 
celu umożliwienia łatwego kontaktu z uczestnikami wydarzenia po zakończeniu koncertu; 
7)dane będą przechowywane nie dłużej niż przez 2 tygodnie od dnia koncertu; 
8) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie 
będą profilowane. 
9)przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych; 
10)przysługuje mi prawo do ograniczenia przetwarzania danych - na zasadach określonych w 
RODO; 
11)przysługuje mi prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych - na zasadach 
określonych w RODO. 
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