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Warszawa, …………../ …………../2021 

Oświadczenie Uczestnika Wydarzenia Artystycznego  

organizowanego przez Polską Operę Królewską w Warszawie 

Klauzula informacyjna RODO 

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 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) 

zwane dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 

prawach z tym związanych.  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Opera Królewska (Opera), z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 

00-695), ul. Nowogrodzka 49, tel.: 22 511 59 00, email: sekretariat@operakrolewska.pl, www.operakrolewska.pl, 

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział Pani/Pana w wydarzeniu artystycznym organizowanym przez Operę oraz 

zapewnienie bezpiecznych warunków podczas tego wydarzenia wszystkim jego uczestnikom, 

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych stanowi art. 6 ust. 

1 lit. c) RODO - konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a w przypadku 

danych dotyczących stanu zdrowia podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w zw. 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, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych  

z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 

zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki w celu zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę zakaźną COVID-19, oraz 

realizacji obowiązków ustawowych i wytycznych MKiDN oraz GIS wdrożonych w tym zakresie obowiązujących organizatorów 

imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie trwania wirusa SARS-CoV-2 w Polsce; 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych osobowych skutkuje niemożnością Pani/Pana 

uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym organizowanym przez Operę. 

5. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, 

w których odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania lub instytucje 

państwowe - gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, bądź służby porządkowe, a także GIS i służby 

sanitarno-epidemiologiczne, czy instytucje ochrony zdrowia, czy podmioty, którym Opera powierzy ich przetwarzanie  

(np. dostawcom usług IT, audytorom, doradcom prawnym itp.). 
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6. Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych do czasu wymaganego 

przepisami prawa –w okresie trwania epidemii - przez 2 tygodnie lub ze względu na prawnie przewidziane obowiązki  

np. archiwizacyjne przez dłuższy okres, a także przez czas wymagany do ochrony interesów Opery. 

8. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia - z wyjątkiem tych 

przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit i) RODO lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz przenoszenia swoich danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Jeśli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (jest zgoda (6 ust. 1 lit. a) RODO - dotyczyć może  tzw. zwykłych 

danych) - ma Pani/Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie przy czym, 

cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej 

wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

na adres Inspektora Ochrony Danych (iod@operakrolewska.pl). 

10. Na podstawie obowiązujących przepisów wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawie wszelkich pytań, 

czy wniosków  związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się: 

• listownie na adres: Polska Opera Królewska, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-695), ul. Nowogrodzka 49,  

• na adres e-mail: iod@operakrolewska.pl. 

11. W oparciu o dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana Opera nie będzie stosować systemów służących do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

 

 

Ja, niżej podpisany/a 

 

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

oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS 

CoV-2 oraz nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 

Zobowiązuję się do samodzielnego wyposażenia i używania maseczki zakrywającej usta i nos 

oraz do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku, w którym odbywa się wydarzenie 

artystyczne organizowane przez Polską Operę Królewską w Warszawie. 

…….……………………..…..………………………….………………… 

numer telefonu / e-mail 

………..…………………………………………….. 

data i czytelny podpis 
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