
Załącznik do Komunikatu nr 3/2020 Rektora Politechniki Opolskiej 
z dnia 23 września 2020 r.

OŚWIADCZENIE STUDENTA/DOKTORANTA/PRACOWNIKA POLITECHNIKI
OPOLSKIEJ/INNEJ OSOBY,

W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI PROFILAKTYCZNYMI

Ja niżej podpisany/-na  …………………………………………………………………..…,
(imię i nazwisko) 

biorąc  pod  uwagę  niezbędne  środki  ostrożności,  w  związku  z  sytuacją  epidemiologiczną  związaną  
z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, oświadczam, że:

 
A. Nie mam objawów charakterystycznych dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, czyli nie mam
podwyższonej  temperatury  (powyżej  38,0  ºC),  nie  mam suchego  kaszlu,  nie  mam duszności,  utraty
węchu  
i smaku, bólu gardła, bólu w klatce piersiowej, biegunki.

B. Nie miałem/-am kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub którą
poddano kwarantannie oraz nie jestem poddany/-a żadnej procedurze sanitarnej w związku z wirusem
SARS-CoV-2.

C. W przypadku zmiany stanu faktycznego, odnoszącego się do pkt A lub B zobowiązuję się stosować do
„Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania
na  chorobę  wywołaną  SARS-CoV-2  (COVID-19)  u  pracownika/studenta/doktoranta  Politechniki
Opolskiej/ innej osoby przebywającej na terenie Politechniki Opolskiej”, z którą się zapoznałem/-am.

D. Oświadczam,  że  zapoznałem/-am  się  z  poniższą  klauzulą  informacyjną  dotyczącą  przetwarzania
moich danych osobowych.

………………………………………………………………
(Data i czytelny podpis) 

                         

Dane osobowe zbierane w niniejszym oświadczeniu wypełnianym w związku z działaniami profilaktycznymi (dalej „dane osobowe”) przetwarzane będą
przez  administratora,  tj.  Politechnikę  Opolską,  ul.  Prószkowska  76,  45-758  Opole,  wobec  pracowników na  podstawie  przepisów:  art.  9  ust.  2  lit.  b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. – (dalej „RODO”) w zw. z art. 94 pkt 4 i art. 209² § 1 Kodeksu Pracy;
wobec  studentów na  podstawie  przepisów:  art.  9  ust.  2  lit.  g  RODO –  przetwarzanie  jest  niezbędne  ze  względów związanych  z  ważnym interesem
publicznym.
Dane osobowe będą przetwarzane w Politechnice Opolskiej w okresie występowania stanu zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 oraz mogą być udostępnione
jedynie służbom i organom uprawnionym do takiego dostępu. Po wskazanym okresie dane zostaną zniszczone.
Osoby składające oświadczenia posiadają prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich
danych  osobowych,  ograniczenia  przetwarzania  swoich  danych  osobowych,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  swoich  danych  osobowych,  
w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO. Wskazane uprawnienia można zrealizować mailowo, pod adresem koronawirus@po.edu.pl; a także
pocztą tradycyjną pod adresem Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole.
Niezależnie od powyższego osoby składające oświadczenia mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
Z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych  powołanym  w  Politechnice  Opolskiej  można  kontaktować  się  mailowo,  pod  adresem  iod@po.edu.pl,  
a także pocztą tradycyjną pod adresem Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, 45-271, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.
Podanie danych osobowych jest konieczne do podjęcia działań zaradczych w celu ochrony zdrowia i życia pracowników i studentów Politechniki Opolskiej
oraz zrealizowania wszystkich obowiązków spoczywających na Uczelni.
Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
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