Regulamin udziału w wydarzeniach organizowanych
przez Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

Na podstawie wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii
wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, informujemy uczestników o następujących zasadach
udziału w wydarzeniach organizowanych przez Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni.
1. Udział uczestników w wydarzeniu jest dopuszczalny pod następującymi warunkami:

a) obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez uczestników za pomocą maseczki;
b) udostępnienia widzom nie więcej niż 75% liczby miejsc (do limitu nie wlicza się osób
zaszczepionych przeciwko COVID-19).
2. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w maseczkę.
3. Na terenie Teatru zaleca się uczestnikom zachowanie dystansu co najmniej 1,5 metra.
4. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Teatru. Teatr
udostępnia środki do dezynfekcji wraz z instrukcją skutecznej dezynfekcji rąk.
5. W celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia
udziału w wydarzeniu osoby zakażonej, Teatr jest uprawniony do zbierania danych uczestników (imię,
nazwisko, dane kontaktowe). Dane te będą zbierane podczas zakupu biletów. Uczestnika wyraża
zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych.
6. Uczestnik może nabyć bilet na wydarzenie z puli 25% liczby miejsc udostępnionych dla osób
posiadających certyfikat szczepienia przeciwko COVID-19, po okazaniu pracownikom Teatru ważnego
certyfikatu w celu jego weryfikacji. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
(imię, pierwsza litera nazwiska, dzień i miesiąc urodzenia) zawartych w kodzie QR – Zaświadczeniu o
szczepieniu przeciwko Covid-19.
7. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z oświadczeniem przez uczestnika o
niewystępowaniu u niego objawów wirusa SARS-CoV-2 i nieprzebywaniu na obowiązkowej
kwarantannie lub izolacji.
8. Kupując bilet uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym Regulaminem oraz klauzulą
informacyjną dot. ochrony danych osobowych (RODO).
9. Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, którego
zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.
10. Niniejszy Regulamin wraz z klauzulą RODO jest dostępny w kasie biletowej Teatru oraz na stronie
internetowej Teatru www.teatrgombrowicza.pl.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
podanych w związku z udziałem w wydarzeniach organizowanych
przez Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza z
siedzibą w Gdyni (81-381) przy ul. Bema 26, samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru
Instytucji Kultury Gminy Gdynia pod nr 4, (dalej „Teatr”). Teatr wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się listownie na adres Teatru z dopiskiem „Inspektor ochrony
danych” lub na adres e-mail: iod@teatrgombrowicza.art.pl.
2. Państwa dane osobowe (w tym imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, dane zawarte w kodzie QR
– Zaświadczeniu o szczepieniu przeciwko Covid-19) przetwarzane są przez okres 14 dni w celu
dokonania oceny ryzyka epidemiologicznego w Teatrze, w związku z panującym stanem epidemii
COVID-19, a w konsekwencji zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzeń organizowanych
przez Teatr oraz wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa na terenie Teatru. W zakresie
podania danych kontaktowych, GIS rekomenduje pobieranie takich danych w celu ułatwienia
służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała
udział w danym wydarzeniu.
3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale zalecane według Wytycznych dla
organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce
opracowanych przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych:
1) danych dotyczących zdrowia jest art. 9 ust. 2 lit. i RODO, gdyż jest to niezbędne ze względów
związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego,
2) danych kontaktowych jest wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby uprawnione do uzyskiwania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów o świadczenie usług, Inspektor
Sanitarny, służby porządkowe.
5. W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, w tym RODO, osobie,
której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich
sprostowania, usunięcia, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

