Załącznik 3 do Zarządzenia nr 7/2020
Dyrektora OBP z dnia 25.09.2020 r.

Imię...........................................
Nazwisko....................................
Adres zamieszkania...............................................................................
telefon....................................................................

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) lub bliskie Panu(i) osoby w
rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie na
www.gis.gov.pl)
TAK

NIE
2. 2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) lub bliska Panu(i) osoba kontakt z
osobą, u której potwierdzono zakażenie korona wirusem SARS CoV-2?

TAK

NIE
3. 3. Czy Pan(i) przebywał(a) na kwarantannie lub ktoś z Pana(i) bliskich objęty jest /
był kwarantanną?

TAK

NIE
4. 4. Czy występują u Pan(i) objawy?

Gorączka powyżej 38 °C

TAK

NIE

Kaszel

TAK

NIE

Uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza

……………….………………………………………………………………
Podpis pacjenta / osoby wypełniającej ankietę

TAK

NIE

KLAUZULA INFORMACYJNA DO ANKIETY BEZPIECZEŃSTWA PPP1 –COVID-19
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oleska Biblioteka Publiczna im. J.
A. Pieloka z siedzibą w Oleśnie dane adresowe: ul. Aleksandra 5 46-300 Olesno.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem
danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się poprzez email:
obp@olesno.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: przeciwdziałania,
zwalczania oraz zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. Przetwarzanie
danych jest konieczne do monitorowania osób korzystających z imprez, spotkań itp.
organizowanych przez OBP w Oleśnie
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. d i
e RODO w związku z ustawą 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
5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom rządowej administracji zespolonej
w województwie oraz właściwej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
6. Pan/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7. Dane osobowe i dokumentacja ankiety będą przechowywane przez okres 2 tygodni.
8. Na podstawie art 15 ust 1 posiada Pan/i prawo dostępu do swoich danych, w tym do
uzyskania informacji o zakresie przetwarzania przez nas danych do uzyskania kopii
tych danych
9. Na podstawie art 16 posiada Pan/i prawo do modyfikacji i poprawienia swoich
danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do
ograniczenia ich zakresu przetwarzania.
10. Na podstawie art 17 posiada Pan/i prawo do całkowitego usunięcia swoich danych,
jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania.

