
Załącznik nr 1 

do procedury bezpieczeostwa w kinach 

Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach 

na czas zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I ŚWIADOMOŚCI RYZYKA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko 

……………………………………………         lub/i     ……………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy                   e-mail 

DATA SEANSU: ……………………………………………………  GODZINA SEANSU: ……………………………… 

1. Ja niżej podpisany/a* oświadczam, że posiadam świadomośd ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas 

wydarzeo organizowanych przez kino należące do Instytucji Filmowej „Silesia-Film” w Katowicach. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeostwa epidemicznego 

obowiązującymi w kinie i zobowiązuję się do ich przestrzegania.  

3. Oświadczam, że nie będę wnosił/ła żadnych roszczeo w stosunku do Instytucji Filmowej „Silesia-Film” 

w Katowicach razie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie kina.  

4. Jednocześnie oświadczam, że:  

a. według mojej wiedzy ja i moi domownicy nie jesteśmy zarażeni SARS-CoV-2 i nie posiadamy żadnych 

objawów zakażenia SARS-CoV-2; 

b. ja i moi domownicy nie jesteśmy objęci nadzorem epidemiologicznym, nie przebywamy na kwarantannie 

oraz nie mieliśmy w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zarażoną SARS-CoV-2;  

c. w ciągu ostatnich 14 dni ani ja, ani nikt z moich domowników nie przebywaliśmy za granicą. 

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych okoliczności zobowiązuję się bezzwłocznie 

poinformowad o tym pracownika kina oraz w trybie natychmiastowym zrezygnowad z uczestnictwa 

w wydarzeniach. Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie 

istotnych informacji związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialnośd cywilną, a w przypadku, 

gdy okaże się, że ja lub któryś z domowników jest chory – również na odpowiedzialnośd karną.  

* w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny 

…………………………………………………… 

data i podpis 

Szanowni Paostwo, 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. 

z 2020 r. poz. 374), realizując wytyczne dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w 

Katowicach pobiera od Paostwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu i/lub adresu e-mail na wypadek stwierdzenia u 

któregoś z uczestników wydarzeo organizowanych w kinach Instytucji Filmowej „Silesia-Film” zakażenia SARS-CoV-2 w celu poinformowania 

Paostwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytucja Filmowa „Silesia-Film" z siedzibą 

w Katowicach, ul. Górnicza 5, tel.: (32) 206-88-61, adres e-mail: info@silesiafilm.com. 

2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych. Kontakt: 

daneosobowe@silesiafilm.com. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu przetwarzania:  

CEL PRZETWARZANIA:  

Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2  

PODSTAWY PRAWNE:  

• Motyw 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznad za zgodne z prawem również 

w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby, której 

dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i 

ich rozprzestrzeniania się, 

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, 

• 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. z 2020 r. poz. 374),  

• wytyczne dla kin w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

4. Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do otrzymania tych danych na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni od ich zebrania.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak 

również prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania w zakresie celów objętych prawnie uzasadnionym 

interesem administratora) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkowało będzie 

brakiem możliwości udziału w seansie organizowanym przez kino. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do paostwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 

profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych. 

 


