
Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Kina Impresja  w Połańcu 

 

WYTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KINA IMPRESJA  

W CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁAŃCU  

W TRAKCIE EPIDEMII WIRUSA SARS-CoV-2 W POLSCE 

 

 

1. Do budynku mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez niepokojących objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym/zamieszkujące z osobą objętą 

kwarantanną lub pozostające pod nadzorem epidemiologicznym nie powinny uczestniczyć         w 

wydarzeniach kulturalnych. 

3. Widz zobowiązany jest do podania swoich danych osobowych i kontaktowych przy zakupie 

biletu w kasie CKiSz (imię i nazwisko, numer telefonu, opcjonalnie adres e-mail). 

4. Kino będzie zbierał dane osobowe i kontaktowe od uczestników wydarzenia. Zebrane dane: 

a) będą przechowywane przez okres 2 tygodni od uczestnictwa w pokazie kinowym; 

b) mogą zostać udostępnione Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom 

porządkowym; 

c) umożliwią kontakt z widem po jego zakończeniu; 

5. Preferowany jest zakup biletów on-line z obowiązkiem podania danych osobowych                          

 i kontaktowych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail). 

6. Widzów pokazów kinowych  w kinie Impresja  CKiSz obowiązuje: 

a) zachowanie dystansu społecznego minimum 1,5 m od innych osób; 

b) zakrywanie ust i nosa w budynku CKiSz oraz podczas pokazu kinowego; 

c) samodzielne wyposażenie się w materiały ochrony osobistej typu maseczki;  

d) dezynfekcja rąk przy wchodzeniu do budynku CKiSz; 

e) zakaz spożywania pokarmów podczs pokazu kinowego 

f) ograniczenie liczby osób znajdujących się na sali widowiskowej maks.122 osoby; 

g) zajmowanie miejsc na sali widowiskowej z zachowaniem bezpiecznej odległości  

zgodnie z wyznaczonym miejscem na bilecie; 

h) zachowanie jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy osób, które:  

- uczestniczą w wydarzeniu z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,  

- uczestniczą w wydarzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą 

z  orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać 

się samodzielnie. 

- osób wspólnie zamieszkałych lub pozostających we wspólnym gospodarstwie 

i) procedura wchodzenia i wychodzenia z sali widowiskowej kolejno rzędami                           

z zachowaniem bezpiecznej, 1,5 m odległości pomiędzy uczestnikami, procedurę 

korordynował będzie pracownik CKiSz; 

7. Widzowie są zobowiązani do bezzwłocznego poinformowania pracownika CKiSz   o 

pojawieniu się niepokojących objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.   

8. Konieczna jest rezygnacja z procedury „podawania ręki na powitanie”. 

9. Po zakończeniu pokazu kinowego rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie budynku 

(niegromadzenie się). 

10. Za nieprzestrzeganie wytycznych do Regulaminu uczestnik pokazu kinowego ponosi pełną 

odpowiedzialność.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. KLAUZULA INFORMACYJNA – SARS 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu z 

siedzibą przy ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec jest Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zwany 

dalej ADO. 

2. Osobą zajmującą się danymi osobowymi u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych, e-mail: 

andrzej@e-direction.pl 

3. Celem przetwarzania jest zapewnienie bezpieczeństwa epidemicznego w trakcie uczestniczenia w 

wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez CKiSz. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię 

i nazwisko, numer telefonu, opcjonalnie adres e-mail. 

 Przekazane dane są przetwarzane na podstawie:  

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, 

b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do  realizowania zadania w interesie 

publicznym, 

c) ustawa z dnia 16 kwietnia 2020r.o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 875) – wypełnienie 

obowiązku prawnego, 

d) ustawa z dnia 31marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw podstawie (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 568, 695) - wypełnienie obowiązku prawnego. 

4.Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: 

 - Główny Inspektor Sanitarny 

- Służby porządkowe. 

5.Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania określonych danych spowoduje brak możliwości 

uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez CKiSz. 

6. Pana/Pani dane osobowe:  

- nie będą podlegały częściowo zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji; 

- nie będą podlegały profilowaniu; 

- nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

7.posiada Pani/Pan:  

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych; 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. nie przysługuje Pani/Panu:  

 -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

 -prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

 -na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

9 .Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) W przypadku wystąpienia 

roszczeń do czasu ich wygaśnięcia. 


