
 

Oświadczenie RODO 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 ) - RODO informuję , że: 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Filharmonia Śląska im. Henryka 

Mikołaja Góreckiego ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice NIP 6340137669, dalej jako 

Administrator,  

2. Inspektor ochrony danych: iod@filharmonia-slaska.eu  

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie  art. 17 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz na podstawie 

Art. 207 Kodeksu pracy w związku z obowiązkami ochrony zdrowia i życie pracowników 

,oraz na podstawie art. 9. (RODO) gdy przetwarzanie takie jest niezbędne ze względów 

związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona 

przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi , w oparciu o motyw 46 

Przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne z prawem również w 

przypadkach, gdy jest niezbędne do ochrony interesu, który ma istotne znaczenie dla 

życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. (…), gdy ewidentnie 

przetwarzania tego nie da się oprzeć na innej podstawie prawnej. Niektóre rodzaje 

przetwarzania mogą służyć zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak i żywotnym 

interesom osoby, której dane dotyczą, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów 

humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się lub w 

nadzwyczajnych sytuacjach humanitarnych, w szczególności w przypadku klęsk 

żywiołowych i katastrof spowodowanych przez człowieka oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit d, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, 

3. Odbiorcą moich danych osobowych może być Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Katowicach lub Główny Inspektorat Sanitarny,  

4. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej; 
5. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora przez okres 14 dni od daty 
wydarzenia. 
6. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
oraz prawo do ich przenoszenia; 
7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy; 
8. Przekazanie moich danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wejścia na teren Teatru; 
9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu ani też 
profilowaniu. 


