
PROCEDURY OKREŚLAJĄCE WARUNKI I ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB  
PRZEBYWAJĄCYCH W POBIEDZISKIM OŚRODKU KULTURY                                                                                  
PODCZAS KONCERTÓW W TRAKCIE PANDEMII COVID 19. 

Uczestnictwo w koncercie jest równoznaczne z akceptacją procedur. 

1. Ograniczona liczba widzów  

Udostępniamy widzom maksymalnie połowę liczby miejsc. Miejsca będą zajmowane naprze-
miennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami.  
Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który:  
- uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, 
- jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełno-
sprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze wzglę-
du na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. 

2. Obowiązek zakrywania ust i nosa 

Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa, czyli np. noszenia 
maseczek lub przyłbic ochronnych. Osoby bez takiego wyposażenia nie zostaną wpuszczone na 
obiekt. W celach bezpieczeństwa, prosimy także, aby nie zdejmować maseczek w trakcie koncer-
tu. 

3. Dezynfekcja rąk  

Przy wejściu na obiekt (w holu głównym) wszyscy uczestnicy obowiązkowo będą musieli skorzy-
stać z dostępnych dozowników z płynem dezynfekującym.  

4. Zachowanie dystansu społecznego  

Podczas poruszania się w obiekcie, bądź w kolejce do wejścia, prosimy o zachowywanie bez-
piecznego odstępu co najmniej 2 metrów od pozostałych uczestników koncertu. 

W celach bezpieczeństwa uczestnicy koncertu będą wypuszczani sekcjami/grupami, z udostep-
nieniem pierwszeństwa osobom starszym. 

5. Podanie danych osobowych przy wejściu 

Przed wejściem na koncert uczestnicy zobligowani są do wypełnienia OŚWIADCZENIA                      
o stanie zdrowia. Treść oświadczenia dostępna jest na stronie www.ok-pobiedziska.pl oraz na 
facebooku. Wydrukowane i wypełnione oświadczenie należy okazać obsłudze przed wejściem 
na koncert, lub wypełnić druk oświadczenia na miejscu. 

Dane kontaktowe i osobowe będą przechowywane przez organizatora przez okres 2 tygodni. 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pobiedziski Ośrodek Kultury, który będzie 
przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia koncertu                     
i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. 

Państwa dane mogą zostać przekazane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu bądź służbom 
porządkowym. Podane przez Państwa dane w razie potrzeby umożliwią łatwy kontakt po za-
kończeniu koncertu i ułatwią służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek 
wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. 

6. Obsługa widza  

Abyśmy mogli wypełnić obowiązkowe procedury prosimy o przybycie na miejsce z około 30 
minutowym wyprzedzeniem.  

Pracownicy wyposażeni będą w odpowiednie środki ochrony tj.: maseczki, przyłbice, rękawiczki. 

Należy stosować się do wskazówek pracowników przy procedurze wejścia i wyjścia publiczności 
- możliwe będzie kierowanie Państwa do różnych wyjść znajdujących się w obiekcie. 

http://www.ok-pobiedziska.pl


7. Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pobiedziski Ośrodek Kultury, ul. Kostrzyńska 21, 62-010 Pobiedziska. 
Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą adresu mailowego ok@ok-pobiedziska.pl, 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z inspektorem jest możliwy za pomocą 
adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID-19 na podstawie: 

• art. 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą 
lub innej osoby fizycznej,  

• wyrażonej zgody na pomiar temperatury ciała, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a RODO,  

• art. 9 ust. 2 lit. i RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzi-
nie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami, wynikająca z ustawy 
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne 
lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obo-
wiązującego prawa m. in. Główny Inspektor Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Wielko-
polskiego. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasów trwania pandemii, związanej z COVID-19.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,  

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  

e) do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,  

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwa-
rzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z 
Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych 
osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  

9. Wypełnienie oświadczenia jest działaniem według wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


