
Ankieta dla widzów dot. zdrowia, dane kontaktowe i osobowe.  

Kino plenerowe – Amfiteatr Brzeg 2020. 

Dane widza: 

Imię i nazwisko:  

Adres zamieszkania:  

Numer telefonu:  

Adres e-mail:  

Zapoznałem się i akceptuję REGULAMIN KINA PLENEROWEGO organizowanego przez Brzeskie Centrum Kultury 

w amfiteatrze miejskim i na własną odpowiedzialność wyrażam zgodę i chęć udziału w seansie. 

Ankieta dotycząca zdrowia – zaznacz odpowiedź TAK lub NIE: 

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywałeś/aś za granicą?   TAK NIE 
 

Czy ktoś z Twoich domowników w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? TAK NIE 
 

Czy ktoś z Twoich domowników lub Ty jesteś obecnie objęty/a nadzorem 
epidemiologicznym lub kwarantanną? 

TAK NIE 

Czy obecnie występują u Ciebie objawy infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, 
bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

TAK NIE 

Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały  
w/w objawy u kogoś z Twoich domowników? 

TAK NIE 

Czy miałeś lub mogłeś mieć kontakt z osobą zarażoną koronawirusem? TAK NIE 
 

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?: Administratorem jest Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-300 Brzeg 

Cel i podstawy prawne przetwarzania Twoich danych: Twoje dane są przetwarzane w związku z realizacją działań statutowych, z wykorzystaniem 

udzielonych zgód, w szczególności: organizacja i promocja eventu, szkolenia, imprezy, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, 

wykonywanie umowy lub zamówienia pomiędzy BCK, a innym podmiotem, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, odpowiedź na 

zapytanie, PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO,  realizacja obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji, 

PODSTAWA PRAWNA: art.6 ust.1 pkt c) RODO, potwierdzenie wykonania zobowiązań oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, 

PODSTAWA PRAWNA: art. 6 ust. 1 pkt f), współpraca z partnerem BCK, PODSTAWA PRAWNA: : art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.  

Jakie Twoje dane mogę być przez nas przetwarzane:  nazwiska i imiona, adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, 

wizerunek – zdjęcia z realizacji koncertu oraz ewentualny zapis wideo, informacje o stanie zdrowia.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane? Twoje dane są przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług, realizacji celów, po czym zostają 

w bezpieczny sposób usunięte i zniszczone. Dane mogę być przechowywane dłużej jeżeli wymagają tego stosowne przepisy prawa. 

Komu możemy przekazywać Twoje dane ? W związku z realizacją celów Twoje dane mogą zostać przekazane do ubezpieczycieli, 

podwykonawców, służb sanitarnych w tym Głównego Inspektora Sanitarnego i służb porządkowych.  

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza 

Europejski Obszar Gospodarczy.  

Przysługujące Tobie prawa: dostęp do swoich danych osobowych, sprostowanie danych, prawo do bycia zapomnianym, 

prawo do usunięcia/ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

Jak się z nami skontaktować? Napisz do Nas: adres e-mail: sekretariat.bck@wp.pl, adres pocztowy: Brzeskie Centrum Kultury, ul. Mleczna 5, 49-

300 Brzeg.  Inspektor Ochrony Danych: Tomasz Stokłosa, stoper@poczta.fm  

ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE ZAPISY CO JEST JEDNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH 

OSOBYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W SEANSIE PLENEROWYM W AMFITEATRZE MIEJSKIM W BRZEGU. OŚWIADCZAM, ŻE WSZYSTKIE PODANE 

WYŻEJ INFORMACJE SĄ PRAWDZIWE.  
 

 

Data: ……….....……………..……….....……………..   Czytelny podpis: ……….....……………..……….....……………..……….....…………….. 
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