
Oświadczenie o stanie zdrowia, w związku z epidemią COVID-19   
 
Pan/Pani…………………………………………….. 
PESEL:*………………………………………………… 
Adres zamieszkania:*…………………………… 
Numer telefonu:………………………………… 
 
Zgodnie z rekomendacją GIS, powstałą na wniosek MKiDN dla instytucji artystycznych w trosce  
o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Filharmonii Łódzkiej prosimy o odpowiedzi na poniższe 
pytania (poprzez zaznaczenie w dowolny sposób właściwej odpowiedzi).  
 
Zaznaczenie odpowiedzi TAK w którymkolwiek przypadku eliminuje prawo przebywania w obiekcie 
Filharmonii Łódzkiej.  
 

1. Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty 

nadzorem epidemiologicznym, bądź kwarantanną?  

TAK/NIE 
 

2. Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego lub u kogoś z Państwa 

domowników objawy infekcji, sugerującej zachorowanie na COVID-19?  

TAK/NIE 
 

3. Czy posiada Pan/Pani wiedzę, iż u jakiejkolwiek osoby, z którą miał Pan/Pani bliski kontakt ** 

w ostatnich dziesięciu dniach potwierdzone zostało zakażenie SARS-CoV-2?  

TAK/NIE 
**********************************************************************************  
Jestem świadomy/świadoma, że niepoinformowanie o zakażeniu COVID-19 lub utrzymywaniu 
kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi COVID-19, osobami przebywającymi na 
kwarantannie lub w izolacji domowej, może skutkować odpowiedzialnością karną za narażenie osoby 
zdrowej na zakażenie oraz odpowiedzialnością karną za szerzenie zagrożenia epidemiologicznego.  
 
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Filharmonii Łódzkiej o każdej zmianie 
potwierdzonych powyżej okoliczności (stan zdrowia, kontakt z osobami zakażonymi, podejrzanymi 
o zakażenie, pozostającymi na kwarantannie, czy pod nadzorem epidemiologicznym).  
 
 
…………………………………………………….  
Data i czytelny podpis 

 

* wystarczającym jest podanie jednej z dwóch ww. danych 
** pod pojęciem bliskiego kontaktu należy rozumieć: 

a/ przebywanie z osobą chorą w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut, a w przypadku 
przebywania w jednej przestrzeni zamkniętej (np. w biurze, klasie, samochodzie, sali konferencyjnej) 
przez ponad 15 minut niezależnie od zachowanej odległości,  
b/ bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 (np. podanie ręki), 
c/ bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19 (np. dotykanie zużytej 
chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej).  

 

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

 

Niniejszym informujemy, że podawane przez Pana/Panią dane osobowe – takie jak: PESEL, numer 

telefonu, adres zamieszkania będą przetwarzane i administrowane przez Filharmonię im. Artura 

Rubinsteina z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź, NIP: 7240005070, REGON: 

000279226. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności statutowych oraz ochrony żywotnych 

interesów osoby, której dane dotyczą, oraz innych osób fizycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO 

– poprzez udostępnienie ich Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w razie 

zaistnienia zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, 

ale odmowa ich podania uniemożliwi udział w wydarzeniu ………………………………………………….….. 

Powyższe dane będą przechowywane przez czternaście dni. Państwa dane osobowe nie będą 

powierzane, udostępniane ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych. 

Nie podlegają również profilowaniu, a zatem nie są na nich dokonywane zautomatyzowane operacje 

polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 

fizycznej. Mają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prostowania swoich 

danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy. Nie mają Państwo prawa do usunięcia swoich danych osobowych, żądania 

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych ani 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Odbiorcami danych są 

pracownicy Filharmonii oddelegowani do wykonywania zadań związanych z zapewnieniem realizacji 

wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i 

dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 

Inspektor ochrony danych, Radca Prawny Małgorzata Maciejewska, dostępny jest pod adresem e-mail: 

m.maciejewska@sobczak-maciejewska.pl oraz pod numerem telefonu 517-562-083.  

 


