NACIONALINIO KAUNO DRAMOS TEATRO
GENERALINIO DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS
DĖL ŽIŪROVŲ REGISTRAVIMO RENGINIUOSE TVARKOS
2021 m. balandžio 27 d. Nr. V-45
Kaunas

Vadovaujantis 2021 m. balandžio 16 d. V-854 Valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu „Dėl kino teatrų ir kino klubų paslaugų
teikimo bei kultūros, pramogų bei kitų renginių organizavimo būtinų sąlygų“
t v i r t i n u
tokią žiūrovų registravimo renginiuose tvarką (1 Priedas), ir
klausimyną su prašoma užpildyti informacija (2 Priedas).
Į p a r e i g o j u vadybos skyriaus vadovę įgyvendinti žiūrovų registravimo
renginiuose tvarką, bei gavus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prašymą,
epidemiologinės diagnostikos tikslais elektroniniu būdu duomenys centrui pateikti ne vėliau
kaip per dvi darbo dienas.
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ŽIŪROVŲ REGISTRAVIMO RENGINIUOSE TVARKA

1. Duomenys renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto ir tvarkomi tik COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais.
2. Žiūrovui atvykus į renginį ir nuskanavus pateiktą bilietą, jam administratorius įteikia
lapelį su prašoma užpildyti informacija (2 Priedas).
4. Užpildytą lapelį žiūrovas atiduoda savanoriams prie įėjimo į salę arba įmeta į uždarą dėžę.
5. Administratorius užpildytus lapelius sudeda į įmautę ir užklijuoja ją lipduku, su renginio
informacija: renginio pavadinimas, data, laikas.
6. Duomenys saugomi 21 dieną nuo įvykusio renginio dienos ir po to iš karto sunaikinami.
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Brangūs žiūrovai,
Prašome užpildyti informaciją, kurią įpareigoja rinkti 2021 m. balandžio 16 d. V-854 Valstybės
lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimas. Duomenys renkami ir
tvarkomi tik COVID-19 ligos profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais.
Duomenys bus saugomi 21 dieną nuo įvykusio renginio dienos ir po to iš karto sunaikinti.
Duomenys gali būti pateikiami tik Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui, gavus jų prašymą,
epidemiologinės diagnostikos tikslais.
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