Regulamin Sanitarny w Teatrze
Powszechnym w Łodzi na czas
pandemii dla widzów uczestniczących
w Wydarzeniu/Spektaklu
1.

2.

Do dokonania rezerwacji i zakupu biletów w kasie
biletowej, zakupu online przez Bilety24 oraz dla
Widzów uczestniczących w wydarzeniu zastosowanie
ma Regulamin rezerwacji, sprzedaży biletów
i uczestnictwa w wydarzeniu Teatru Powszechnego
w Łodzi z uwzględnieniem odrębności wynikających
z niniejszego Regulaminu Sanitarnego.
Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne
z akceptacją regulaminu, którego zapisów
uczestnik jest zobowiązany przestrzegać oraz
akceptacją klauzuli dot. ochrony danych osobowych,
umożliwiające Organizatorowi udostępnienie
Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom
porządkowym danych osobowych uczestników
wydarzenia;

3.

Jeśli Uczestnik, który wcześniej zakupił bilety,
zaobserwuje u siebie objawy choroby, nie może
wziąć udziału w wydarzeniu i ma obowiązek
poinformować o tym organizatora przed
wydarzeniem.

4.

Przed wejściem do teatru i holu kasowego Widzów
obowiązują zalecenia zasłonięcia odpowiednią
maseczką ochronną ust i nosa, dezynfekcji dłoni
płynem odkażającym lub założenia jednorazowych
rękawiczek, a także zachowania bezpiecznego
dystansu nie mniejszego niż 1,5 m.

5.

Uczestnik wydarzenia ma obowiązek złożenia
pisemnego oświadczenia przy wejściu na
przedstawienie, że według swojej najlepszej
wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie
przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem
epidemiologicznym (druk oświadczenia jest
dostępny w kasie biletowej, na stronie Teatru,
oraz w załączniku, aby uniknąć kolejki zalecamy
wcześniejsze wypełnienie i przekazanie obsłudze
widowni). Za osoby niepełnoletnie oświadczenie
podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
W przypadku zorganizowanych grup dzieci lub
młodzieży, przed wejściem na przedstawienie
opiekun grupy ma obowiązek złożenia
oświadczenia, iż według jego najlepszej wiedzy
uczestnicy spektaklu nie mają objawów zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 oraz, że po powzięciu
informacji o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2
którejkolwiek z osób, po wizycie na przedstawieniu,
zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie Teatr
(druk oświadczenia jest dostępny w kasie biletowej,
na stronie Teatru, oraz w załączniku).
Dane osobowe umożliwiają łatwy kontakt
z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu,
zbieranie ich nie jest obligatoryjne, ale
rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić
służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne
na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała
udział w danym wydarzeniu. Po ich pozyskaniu będą
przechowywane przez organizatora przez 2 tygodni.

6.

Organizator zaleca, aby przybyć na wydarzenie
wcześniej i dokonać wszelkich formalności
w spokojnej atmosferze, unikając tłumu.

7.

Organizator zapewnia rozmieszczenie środków
do dezynfekcji przy wejściu, na terenie Teatru
i toaletach, wywieszenie tablic informacyjnych
przypominających o obowiązku noszenia maseczek
i zachowania dystansu minimum 1,5 metra.

8.

W czasie pandemii ze względów bezpieczeństwa
szatnia dla widzów będzie nieczynna.

9.

Uczestnik ma obowiązek zastosować się
do wytycznych pod kątem zasad logistyki
i bezpieczeństwa na terenie Teatru oraz zaleceń
obsługi wydarzenia. Obsługa wydarzenia będzie
kontrolowała przepływ publiczności przy wejściu
do Teatru i na widownię, w czasie przerwy oraz po
zakończeniu wydarzenia i na bieżąco reagowała na
brak zachowania odpowiedniego dystansu.

10. Organizator udostępni uczestnikom liczbę
dostępnych miejsc wynikającą z aktualnie
obowiązujących przepisów i wytycznych sanitarnych.
W celu zachowania norm bezpieczeństwa widzowie
będą mogli wejść na widownię odpowiednio
wcześniej.
11. Uczestnik wydarzenia ma obowiązek samodzielnego
wyposażenia się w materiały ochrony osobistej –
maseczka zasłaniająca nos i usta. Maseczka musi
być odpowiednio używana od momentu wejścia do
Teatru, przez cały czas trwania wydarzenia, w czasie
trwania przerwy, w kawiarni i toaletach, aż do
opuszczenia Teatru.
12. Pojemnik na zużyte środki ochrony osobistej będzie
znajdował się w holu kasowym, przy drzwiach
wyjściowych z Teatru.
13. Organizator zapewnia, że pracownicy Działu
Sprzedaży i Obsługi Widzów oraz personel
sprzątający wyposażony jest w odpowiednie środki
ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki
jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk);
14. Osoby nie stosujące się do niniejszego regulaminu
lub do zaleceń pracowników Działu Sprzedaży
i Obsługi Widzów, mogą zostać wyproszone
z Teatru.

Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z podjęciem działań
prewencyjnych w zakresie
rozprzestrzeniania się koronawirusa
COVID-19
Informacja dotycząca przetwarzania danych
osobowych na potrzeby zapewnienia
bezpieczeństwa uczestników wydarzeń
artystycznych/spektakli organizowanych przez Teatr
Powszechny w Łodzi oraz w celu przeciwdziałania
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.
Niniejsza klauzula dotyczy kwestii przetwarzania
danych osobowych związanych z uzyskiwaniem
informacji na temat stanu zdrowia osób fizycznych.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się
w oparciu o przepisy art. 9 ust 1 lit.
i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – w dalszej części zwane
,,RODO” w związku z Ustawą z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 w tym wytycznymi dla organizatorów
imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie
epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa
Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Administratorem Pani/Pana danych jest
Teatr Powszechny w Łodzi, przedstawicielem
Administratora jest Dyrektor Teatru z siedzibą
ul. Legionów 21 w Łodzi (kod pocztowy: 90-069),
tel.: centrala tel.: 42 633 25 39, adres poczty
elektronicznej: teatr@powszechny.pl zwany jako
„Administrator”. Administrator danych wyznaczył
Inspektora ochrony danych przetwarzanych
w Teatrze Powszechnym w Łodzi (adres poczty
elektronicznej: inspektor.odo@powszechny.pl).
Mając na uwadze wskazane powyżej podstawy,
Administrator uprawniony jest do przeprowadzania
wywiadów i żądania składania oświadczeń
dotyczących informacji o stanie zdrowia
uczestników wydarzeń artystycznych/spektakli
a także uzyskiwania informacji dotyczących
konieczności podjęcia przez Administratora działań
prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się
koronawirusa COVID -19.

Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej
celach jest niezbędne do zapewnienia
bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony
zdrowia i życia osób, których dane dotyczą a także
zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom,
współpracownikom Administratora. Odmowa
podania danych może spowodować brak możliwości
udziału w wydarzeniu artystycznym/spektaklu.
Dane osobowe będą przetwarzane w Teatrze
do czasu niezbędnego do realizacji obowiązków
w związku z zagrożeniem epidemicznym (przez
2 tygodnie) a następnie zniszczone lub przekazane
do archiwum zakładowego.
Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione
uprawnionym organom i instytucjom (w tym
Państwowej Inspekcji Sanitarnej).
Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza
Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji
międzynarodowej, także nie będą poddawane
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani
nie będą profilowane.
Przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do swoich danych,
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich
danych,
3. prawo do ograniczenia przetwarzania,
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO
(na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

.......................................................................
(imię i nazwisko)

.......................................................................
(dane kontaktowe: nr telefonu,
adres e-mail, adres do kontaktu)

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA COVID 19
w związku z udziałem w wydarzeniu
artystycznym/spektaklu organizowanym
przez Teatr Powszechny w Łodzi
1. Zgodnie z punktem 5. Regulaminu Sanitarnego w Teatrze Powszechnym w Łodzi na
czas pandemii dla widzów uczestniczących w Wydarzeniu/Spektaklu oświadczam, że
nie występuje u mnie gorączka, kaszel, duszność (inne objawy: dolegliwości ze strony
układu pokarmowego, ból głowy, obolałe mięśnie, dreszcze). Oświadczam, że według
mojej najlepszej wiedzy nie miałem styczności z osobą zakażoną wirusem COVID 19,
nie przebywam na kwarantannie ani pod nadzorem epidemicznym.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em sią z Regulaminem Sanitarnym w Teatrze
Powszechnym w Łodzi na czas pandemii dla widzów uczestniczących w Wydarzeniu/
Spektaklu. Akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich stosowania.

Łódź, dnia .......................................................................
(data)

.......................................................................
(podpis)

OŚWIADCZENIE
dla grup zorganizowanych – dzieci i młodzież
1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy żadna z osób biorących udział
w przedstawieniu nie ma objawów zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2
i oświadczam, że po powzięciu przeze mnie informacji o zakażeniu koronawirusem
SARS-CoV-2 którejkolwiek z osób, po wizycie na przedstawieniu, powiadomię o tym
fakcie Teatr.
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Sanitarnym w Teatrze
Powszechnym w Łodzi oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
na czas pandemii dla widzów uczestniczących w Wydarzeniu/Spektaklu. Akceptuję jego
postanowienia i zobowiązuję się do ich stosowania.

............................................................................................................................................
(przedstawienie)

............................................................................................................................................
(dnia)

.............................................................................................................................................
(szkoła, numer i adres)

.............................................................................................................................................
(podpis nauczyciela/opiekuna i numer telefonu)

