Regulamin uczestnictwa w otwartych dla publiczności wydarzeniach organizowanych w siedzibie
Filmoteki Narodowej – Instytucie Audiowizualnym przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie w związku z
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
§1
Niniejszy Regulamin uczestnictwa w otwartych dla publiczności wydarzeniach (dalej „Wydarzenie”)
organizowanych w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytucie Audiowizualnym w Warszawie przy ul.
Wałbrzyskiej 3/5 (dalej: „FINA”) w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
(dalej: „Regulamin”) określa zasady uczestnictwa w działalności kulturalnej i artystycznej prowadzonej
przez FINA w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2.
§2
1. Uczestnikiem Wydarzenia jest każda osoba, która jest członkiem publiczności podczas Wydarzenia
odbywającego się na żywo, w tym koncertu, projekcji audiowizualnej, warsztatów lub innego
Wydarzenia oraz osoby towarzyszące uczestnikom lub goście takich Wydarzeń (dalej: „Uczestnik").
2. Celem Regulaminu jest w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom, a także pracownikom i współpracownikom FINA oraz
innym osobom zaangażowanym w organizację Wydarzeń lub przebywającym na terenie FINA.
2) zapewnienie przestrzegania wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w
trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
§3
1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Każdy Uczestnik zobowiązany jest podczas Wydarzenia do przestrzegania Regulaminu oraz do
stosowania się do poleceń osób obsługujących Wydarzenie w imieniu FINA (dalej: Personel FINA).
3. Personel FINA jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu Uczestnikowi, który
nie przestrzega Regulaminu, jego zasad i poleceń Personelu.
4. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniony wyłącznie Uczestnik, który według swojej najlepszej wiedzy
nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod
nadzorem epidemiologicznym.
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5. FINA może stosować procedurę pomiaru temperatury ciała Uczestników przy wejściu na teren FINA.
W razie zastosowania takiej procedury wyłącznie Uczestnik, który wyrazi zgodę na pomiar temperatury,
i którego temperatura będzie poniżej 37,4 st., może wziąć udział w otwartych dla publiczności
wydarzeniach organizowanych w FINA.
6. W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu każdy Uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany do złożenia
pisemnego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej: „Oświadczenie”) i
złożenia go przed wejściem do przestrzeni FINA, w których odbywa się Wydarzenie. W tym celu Personel
FINA udostępnia każdemu Uczestnikowi formularz Oświadczenia. Formularz Oświadczenia jest również
dostępny na stronie www.fina.gov.pl.
7. Wypełnienie Oświadczenia jest obligatoryjne i służy jedynie uzyskaniu możliwości skontaktowania się
z Uczestnikiem, który podał swoje dane w przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem
SARS-CoV-2 w związku z udziałem w Wydarzeniu.
8. W przypadku stwierdzenia zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w
Wydarzeniu, dane zawarte w Oświadczeniu będą mogły zostać przekazane przez FINA właściwym
służbom sanitarnym.
9. Formularz będzie przechowywany przez FINA przez 14 dni od dnia Wydarzenia.
§4
1. Uczestnicy Wydarzeń organizowanych w FINA są zobowiązani do:
1) zachowania szczególnej staranności w celu zapewniania bezpieczeństwa sanitarnego w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności do podjęcia wszelkich działań w celu
zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2;
2) złożenia osobiście Oświadczenia w formie pisemnej (aktualnego na dzień Wydarzenia);
3) przybycia do FINA z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. co najmniej na 45 minut przed rozpoczęciem
Wydarzenia;
4) założenia maseczki zakrywającej usta i nos lub przyłbicy ochronnej i niezdejmowania maseczki lub
przyłbicy przez cały czas przebywania na terenie FINA (za wyjątkiem spożywania posiłków lub napojów
w klubokawiarni FINA), zmienianych zgodnie z zaleceniami producenta;
5) przestrzegania zasad dystansu społecznego, czyli utrzymywania stosownego odstępu od innych osób,
zgodnego z aktualnym stanem prawnym wynoszącym nie mniej niż 1,5 m, również w recepcji FINA, foyer
przed salą audiowizualną Ziemia Obiecana lub innymi miejscami Wydarzeń oraz w sanitariatach;
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6) zdezynfekowania rąk płynem dezynfekującym;
7) poddania się pomiarowi temperatury ciała, na co Uczestnik wyraża swoją zgodę; wyrażanie zgody na
pomiar temperatury ciała jest dobrowolne, ale jego odmowa uniemożliwi uczestnictwo w Wydarzeniu;
8) rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu w przypadku pojawienia się symptomów choroby lub
przeziębienia, w szczególności wystąpienia temperatury powyżej 37,4.
9) wyrzucania jednorazowych środków ochrony (maseczek, rękawiczek) natychmiast po ich zużyciu do
kosza na śmieci.
3. FINA nie zapewnia Uczestnikom środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek ani przyłbic
ochronnych. Środki te Uczestnik powinien zapewnić sobie we własnym zakresie. Osoba, która nie
dysponuje żadnym z tych środków, nie zostanie wpuszczona na teren FINA. Środkami tymi Uczestnicy w
żadnym wypadku nie mogą się wymieniać pomiędzy sobą ani udostępniać sobie ich wzajemnie.
4. Uczestnicy Wydarzeń organizowanych w przestrzeniach FINA są zobowiązani do przestrzegania
następujących zasad zajmowania miejsc w sali audiowizualnej Ziemia Obiecana, sali konferencyjnej
Minimax, salach warsztatowych Wielka Gra, VHS, MP3, Vinyl oraz w Mediatece:
1) Uczestnikom zostanie udostępniona włącznie połowa dostępnych miejsc;
2) miejsca mają być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca lub odstępu
minimum 1,5 m między Uczestnikami.
5. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia uczestnictwa w Wydarzeniu wystąpią u Uczestnika objawy
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o wystąpieniu
tych objawów:
1) właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne oraz udzielić tym służbom informacji
dotyczących jego udziału w Wydarzeniu w FINA;
2) recepcję FINA dostępną pod nr tel. +48 22 380 49 95 lub adresem e-mail bog@fina.gov.pl.
§5
FINA ma prawo, w szczególności do:
1) niedopuszczenia do udziału w Wydarzeniu osób, które:
a) naruszają postanowienia Regulaminu
b) nie złożyły Oświadczenia;
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c) mają symptomy choroby lub przeziębienia, w szczególności temperaturę powyżej 37.4 st. C.
2) podziału Uczestników na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych,
3) wskazania Uczestnikom miejsca lub nakazania Uczestnikowi zmiany miejsca,
4) wydawania Uczestnikom wiążących poleceń w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARSCoV-2,
5) egzekwowania postanowień Regulaminu,
6) wyproszenia Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu.
§6
FINA zapewnia Uczestnikom podczas Wydarzeń:
1) dostęp do środków dezynfekcyjnych, bieżącej, ciepłej wody i mydła;
2) umieszczenie w widocznych miejscach instrukcje mycia rąk, zgodnie z rekomendacjami GIS, z
uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość);
§7
1. Do odwołania zostaje wyłączona możliwość korzystania z szatni.
2. FINA umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego do przestrzeni FINA, w których odbywa się
Wydarzenie.
3. Na terenie FINA nie ma możliwości przechowania bagażu.
§8
1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu lub przebywania na terenie FINA mogą być uzupełniane lub
zmieniane w każdym czasie.
2. Regulamin obowiązuje od 24.09.2020 r. i pozostaje w mocy do odwołania.
§9
Regulamin dostępny jest w siedzibie FINA oraz na stronie www.fina.gov.pl.

Załączniki:
Załącznik nr 1: wzór oświadczenia o stanie zdrowia i okolicznościach związanych z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w otwartych dla publiczności wydarzeniach organizowanych
w siedzibie Filmoteki Narodowej – Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie w związku z
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
Imię, nazwisko:………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wypełnić DRUKOWANYMI literami)
Numer telefonu:……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
o stanie zdrowia i okolicznościach związanych z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2
Oświadczam, że nie doświadczam żadnych objawów choroby ani przeziębienia, a mój stan zdrowia nie
wskazuje na możliwość zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Jednocześnie składam następujące oświadczenia na potwierdzenie okoliczności związanych z
możliwością zakażenia ww. wirusem:
1. Nie jestem objęty/a kwarantanną;
2. Nie jestem pod nadzorem epidemiologicznym;
3. Nikt z moich domowników nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym;
4. W ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/miałam kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2;
5. Nie występują u mnie obecnie ani nie występowały w ciągu ostatnich 14 dni objawy infekcji (gorączka,
kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe);
6. Żadne z ww. objawów nie występowały w ciągu ostatnich 14 dni ani nie występują obecnie u nikogo
z moich domowników.
……………………………………………………………
(data, podpis)
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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych zawartych w Oświadczeniu, tj. imię, nazwisko oraz
numer telefonu jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie (02-739),
przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP: 5213784838 („Administrator”).
2. Dane osobowe zawarte w Oświadczeniu będą przetwarzane przez Administratora w zakresie danych
zwykłych: imię, nazwisko, nr telefonu – w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestników w związku z
uczestnictwem w wydarzeniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i
Głównego Inspektoratu Sanitarnego w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. d i f 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”)
(ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz uzasadniony
interes prawny FINA).
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod
adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@fina.gov.pl
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika.
4. Pozyskane przez Administratora dane osobowe Uczestnika zawarte w Oświadczeniu nie będą
udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), tj. w
państwach trzecich oraz nie będą podlegały profilowaniu.
5. Dane Uczestnika będą przechowywane przez okres 14 dni od dnia wydarzenia – po tym okresie będą
usuwane przez Administratora.
6. W stosownych przypadkach dane osobowe mogą być ujawnione:
1) podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
2) pracownikom, współpracownikom oraz członkom organów Administratora,
Ponadto dane osobowe Uczestnika zawarte w Oświadczeniu w przypadku stwierdzenia zagrożenia
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z udziałem w wydarzeniu będą mogły zostać przekazane
przez Administratora właściwym służbom sanitarnym, przy czym dane będą przechowywane przez
Administratora nie dłużej niż 14 dni od dnia wydarzenia.
7. Administrator gwarantuje należytą ochronę danych Uczestników dzięki odpowiednim środkom
technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzania danych
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oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto, Administrator dokłada
szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
1) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
2) pozyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
3) adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,
4) dokładne i aktualne,
5) nieprzechowywane dłużej niż jest to niezbędne,
6) bezpiecznie przechowywane.
8. W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje
prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, uzyskania kopii danych lub
ograniczenia ich przetwarzania,
2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik uzna, że
Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych
właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
9. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w pkt 1 i
pkt 2 jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w
wydarzeniu.
……………………………………………………………
(wypełnić DRUKOWANYMI literami)
Informację otrzymałem/am

……………………………………………………………
(miejscowość, data, podpis)
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