
 
KLAUZULA INFORMACYJNA – DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONCERTÓW DLA DZIECI WSKAZANE  

W OŚWIADCZENIU DOTYCZĄCYM COVID-19 
 
Na podstawie postanowień 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) – dalej: 
„RODO”, informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, pozostającego pod 

Pana/Pani opieką podanych w oświadczeniu dotyczącym COVID-19 jest Filharmonia Narodowa  

w Warszawie, ul. Jasna 5 00-950 Warszawa; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jego dane kontaktowe to: Inspektor 

ochrony danych osobowych Filharmonii Narodowej, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa lub adres e-mail: 

rodo@filharmonia.pl. Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na Pana/Pani pytania w zakresie 

przetwarzania danych osobowych podanych w oświadczeniu dotyczącym COVID-19 przez Filharmonię 

Narodową; 

3) Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe objęte składanym oświadczeniem COVID-19, w celu 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zagrożenia chorobą, w tym informowania Głównego Inspektora 

Sanitarnego i uprawnionych służb porządkowych o wystąpieniu zarażenia lub zagrożenia zarażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz w celu zapewnienia kontaktu uczestnika 

koncertu z odpowiednimi służbami porządkowymi; 

4) Dane osobowe są przetwarzane w celach określonych w pkt. 3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c, d, e oraz art. 

9 ust. 2 lit. b, g RODO w związku z przepisami 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, przepisami Kodeksu pracy, ustawy o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej, ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi, a także wydanymi na podstawie powyższych przepisów rozporządzeniami Rady Ministrów  

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii, wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacjami Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które nakładają na Administratora odpowiedzialność za bezpieczeństwo  

i higienę w miejscu pracy, co dotyczy zarówno pracowników i osób przebywających na terenie Filharmonii 

Narodowej; 

5) Podanie danych osobowych nie stanowiących danych kontaktowych jest niezbędne w celu wzięcia udziału  

w koncercie organizowanym przez Filharmonię Narodową, zgodnie z obowiązującymi procedurami. Podanie 

danych osobowych kontaktowych jest dobrowolne, nie jest warunkiem udziału w koncercie organizowanym 

przez Filharmonię Narodową, ale wskazane w celu umożliwienia kontaktu z uczestnikami koncertu  

w przypadku zarażenia lub zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2. Zgoda może być cofnięta  

w każdym czasie; 

6) dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym organom państwowym takim jak: Główny Inspektor 

Sanitarny i służby porządkowe w zakresie i celu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa oraz 

podmiotom i osobom wykonującym czynności związane z realizacją koncertu, w szczególności pracownikom 

Filharmonii Narodowej; 

7) dane osobowe będą przechowywane przez Administratora od daty ich przekazania przez okres dwóch 

tygodni, a po tym czasie zostaną zniszczone; 

8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka pozostającego 

pod Pana/Pani opieką przez Administratora, przysługują Pani/Panu prawa na warunkach i w zakresie 

określonym w RODO w tym: prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania; 

9) W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy 

obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

10) dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani przekazaniu poza obszar Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 
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