
KWESTIONARIUSZ 

oceny ryzyka epidemiologicznego

Szanowna Pani,  Szanowny Panie,

Mając  na  względzie  potrzebę  zachowania  ochrony zdrowia  przebywających  na  terenie  Młodzieżowego

Domu Kultury w Puławach, zwracamy się z uprzejmą prośbą  o wypełnienie kwestionariusza.

Pani/Pana Imię i nazwisko:

1. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu jest osoba poddana kwarantannie?

 Tak  Nie

2. Czy w Pani/Pana najbliższym otoczeniu jest potwierdzony przypadek COVID-19?

 Tak  Nie

3. Czy zdiagnozowano u Pani/Pana zakażenie wirusem SARS-CoV-2?

 Tak  Nie

4. Czy obserwuje Pani/Pan u siebie, dziecka lub osób z najbliższego otoczenia, któryś z wymienionych 
objawów?

gorączka (powyżej 38oC)  Tak  Nie

kaszel  Tak  Nie

duszność  Tak  Nie

problemy z oddychaniem  Tak  Nie

ból mięśni  Tak  Nie

zmęczenie  Tak  Nie

katar  Tak  Nie

biegunka  Tak  Nie

ból garda  Tak  Nie

Oświadczam, że podane powyżej informacje są zgodne z prawdą.

         Puławy dn..........................

                                                                                           ...........................
                                                                                                                                                                                             Podpis 

     



INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe są zbierane zgodnie z rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pozwala placówce na przetwarzanie danych wrażliwych gdy jest to
niezbędne:

a. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego (art. 9 ust.  2 lit.  i
RODO);

b. do celów profilaktyki zdrowotnej, do zapewnienia opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO);
c. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g RODO).

Administratorem Danych Osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych : inspektor@cbi24.pl   

W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione
do  odbioru  danych  osobowych  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  prawa  oraz  podmioty,  które  przetwarzają  dane  osobowe  w  imieniu
Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą
być: 

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Spółką przetwarzają dane osobowe. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do: 

 dostępu do danych osobowych, 

 sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe, 

 prawo do usunięcia danych, 

 prawo ograniczenia przetwarzania, 

 prawo do przenoszenia danych, 

 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę 
osobę, 

 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 

 w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana 
danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie 
czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto informujemy, że nie przetwarzamy danych osobowych w trybie zautomatyzowanym oraz że dane nie są profilowane. 
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