
Załącznik nr 1 do Zasady zachowania się publiczności w budynku Filharmonii Łódzkiej podczas 
organizowanych wydarzeń artystycznych w sezonie 2021-2022 
 
Ja, niżej podpisana/podpisany, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w 
postaci moich imion i nazwiska oraz informacji o zdrowiu (dotyczących zaszczepienia przeciw COVID-
19, rodzaju szczepionki, daty szczepień i numeru serii szczepionek) przez  Filharmonię im. Artura 
Rubinsteina z siedzibą w Łodzi przy ul. Narutowicza 20/22, 90-135 Łódź, NIP: 7240005070, REGON: 
000279226 w celu umożliwienia mi udziału w wydarzeniach organizowanych przez Filharmonię 
Łódzką w sezonie 2021/2022 z pominięciem limitu 75% uczestników. 
 

……………………………….. 
 
 
Klauzula informacyjna 
 
Niniejszym informujemy, że Państwa dane osobowe w postaci imion i nazwiska oraz informacji o 
zdrowiu (dotyczących zaszczepienia przeciw COVID-19, rodzaju szczepionki, daty szczepień i numeru 
serii szczepionek) 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 do 
celów organizacji przez Filharmonię Łódzką koncertów w sezonie 2021/2022 z pominięciem limitu 
75% uczestników (co jest możliwe przy weryfikacji uczestników w zakresie zaszczepienia przeciw 
COVID-19). Udostępnienie w/w danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich 
udostępnienia może uniemożliwić udział w koncertach (w przypadku osiągnięcia limitu miejsc dla 
osób niezaszczepionych lub odmawiających udzielenia informacji o zaszczepieniu). Ewentualne 
późniejsze wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zasadność ich 
przetwarzania przed jej wycofaniem. Podstawą przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 
 
 
 

 

Przetwarzanie polega wyłącznie na okazaniu pracownikowi Administratora karty szczepienia, 
który będzie jedynym odbiorcą Państwa danych. 
 
Posiadają Państwo  prawo do cofnięcia  zgody na przetwarzanie danych osobowych,   oraz wniesienia  
skargi  do  PUODO,  jeśli  Państwa zdaniem,   przetwarzanie   danych   osobowych   narusza   przepisy.  
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na poprawność ich uprzedniego 
przetwarzania. 
 
Państwa dane nie podlegają profilowaniu, a zatem nie są na nich dokonywane zautomatyzowane 
operacje polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników 
osobowych osoby fizycznej. Dane nie są przekazywane do państw trzecich ani organizacji 
międzynarodowych. 
 
Dane nie będą powierzane  podmiotom trzecim ani przekazywane innym podmiotom na 
jakiejkolwiek innej podstawie. 
 
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie r. pr. Małgorzaty 
Maciejewskiej (m.maciejewska@smz.com.pl; 517-562-083). 
 

 


