
Informacja dla uczestników 

koncertów współorganizowanych przez Progresja Music Zone sp. z o.o. w Warszawie 
 

1. Informacja dotyczy wszystkich imprez i wydarzeń organizowanych (dalej: „Impreza”) 

przez Progresja Music Zone sp. z o.o. w Warszawie. 

2. Informacja stanowi uzupełnienie Regulaminu uczestnictwa w koncertach i innych 

wydarzeniach organizowanych w Klubie Muzycznym Progresja oraz domu kultury 

działającym przy Klubie Muzycznym Progresja, a także w innych koncertach i 

wydarzeniach współorganizowanych przez Progresja Music Zone sp. z o.o. w 

Warszawie, niemających charakteru imprezy masowej w rozumieniu odpowiednich 

przepisów, w związku z aktualnymi w dacie jej sporządzenia przepisami rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. 

zm.). 

3. Informacja stanowi uzupełnienie Regulaminu uczestnictwa w Imprezach Masowych 

organizowanych przez Progresja Music Zone Sp. z o.o. 

4. Każdy z uczestników imprezy ma obowiązek zapoznać się z niniejszą Informacją oraz 

informacjami dotyczącymi Imprezy dostępnymi na stronach internetowych pod 

adresami: https://www.progresja.com/. 

5. Każdy uczestnik Imprezy powinien stosować się do przepisów rozporządzenia 

powołanego w pkt. 2 powyżej oraz innych zaleceń poprzez: 

1) zachowanie dystansu od innych uczestników Imprezy, w tym osób 

oczekujących na wejście na teren Imprezy wynoszącego minimum 1,5 metra; 

2) zdezynfekowanie dłoni przy wejściu na teren Imprezy; 

3) zajmowanie na widowni wyznaczonych miejsc; 

4) pozostawanie na zajętych miejscach w czasie Imprezy; 

5) realizowanie obowiązku zakrywania ust i nosa. 

 

 

1. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie są obowiązane realizować następujące osoby: 

1) dziecko do ukończenia 5. roku życia; 

2) osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu: 

https://www.progresja.com/


a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, 

niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, 

znacznym albo głębokim, 

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, 

c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego 

lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub 

krążenia, 

i które posiadają odpowiedni dokument pozwalający potwierdzić powyższe 

okoliczności. 

1. Organizator zapewnia maseczki ochronne w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników, 

którzy nabyli bilety wstępu na daną Imprezę. 

2. Osoba zamierzająca nabyć bilet wstępu na daną Imprezę w trakcie procedury nabycia 

biletu zostanie poproszona o złożenie oświadczenia w zakresie tego, czy jest osobą 

zaszczepioną przeciwko COVID-19 zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861 z późn. 

zm.) o treści załączonej do niniejszej informacji. Złożenie oświadczenia jest warunkiem 

sprzedaży biletu wstępu. Organizator informuje jednocześnie, że w przypadku 

przekroczenia liczby uczestników Imprezy, którzy są osobami niezaszczepionymi 

zgodnie z ww. przepisami dopuszczonej przez te przepisy, bilet wstępu nie zostanie 

sprzedany ze względu na brak możliwości wyświadczenia usługi. 

3. Organizator zapewnia płyn do dezynfekcji rąk w odpowiedniej ilości. 

4. Uczestnicy Imprezy, u których wystąpiły jakiekolwiek objawy zakażenia koronawirusem 

SARS-Cov-2 powinni powstrzymać się od udziału w Imprezie niezależnie od treści 

złożonego oświadczenia o braku takich objawów lub niepozostawaniu w kwarantannie. 

5. Uczestnik przed rozpoczęciem udziału w Wydarzeniu jest obowiązany złożyć 

oświadczenie o treści wskazanej w załączniku do niniejszej informacji, w zakresie tego, 

czy uczestnik wykazuje objawy zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2, podlega 

kwarantannie lub izolacji, jest w pełni zaszczepiony przeciwko zachorowaniu na chorobę 

wywołaną koronawirusem SARS-Cov-2. 



6. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniach wskazanych w pkt. 7 

i 10 powyżej jest Progresja Music Zone Sp. z o.o., Fort Wola 22, 01-258 Warszawa; 

klub@progresja.com. 

7. Dane osobowe wskazane w oświadczeniach wskazanych w pkt. 7 i 10 będą 

przetwarzane przez okres 21 dni od daty Wydarzenia, w związku, z którym 

oświadczenie zostało złożone wyłącznie dla celów przeciwdziałania epidemii 

koronawirusa SARS-Cov-2. 

8. Dane osobowe, jakie zbieramy są cały czas danymi Uczestnika. Są one udostępniane 

przez Uczestnika za jego zgodą. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich 

poprawiania, zmiany, żądania ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwienia się ich 

przetwarzaniu, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz do ich usunięcia. 

9. Dane osobowe Uczestników Wydarzeń będą przekazywane uprawnionym do tego 

organom na ich żądanie. Odbiorcami danych są przede wszystkim Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny pełniący nadzór epidemiologiczny na danym terenie i 

służby porządkowe. 

10. Użytkownik w każdej chwili może: 

a) kontaktować się z Organizatorem w celu uzyskania informacji, jaka jest treść 

przekazanych przez Użytkownika danych osobowych oraz jak dokładnie są one 

wykorzystane; 

b) na bieżąco aktualizować oraz poprawiać swoje dane osobowe; 

c) odwołać zgodę na przetwarzanie, a także żądać usunięcia swoich danych 

osobowych w całości lub części. 

11. W wyjątkowych przypadkach Organizator może nie dostosować się do prośby 

Uczestnika dotyczącej usunięcia danych osobowych. Może to nastąpić w przypadku 

uzasadnionego interesu Organizatora, a także w przypadku naruszenia przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. Zachowanie danych osobowych będzie miało 

wówczas na celu wyłącznie ustalenie okoliczności naruszeń lub ewentualne ustalenie 

odpowiedzialności za naruszenia. 

12. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące Wydarzenia, a także wnioski w sprawach 

dotyczących danych osobowych powinny być kierowane w formie pisemnej na adres 

mailowy: klub@progresja.com, lub stacjonarnie: Progresja Music Zone Sp. z o.o., Fort 

Wola 22, 01-258 Warszawa. 
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