ANKIETA NA TEMAT STANU ZDROWIA
(dla osób ubiegających się o wejście na teren jednostki penitencjarnej)

IMIĘ I NAZWISKO
PESEL
NR.TELEFONU
Czy występują u Pana/Pani objawy ostrej infekcji dróg oddechowych TAK / NIE
tj. gorączka, kaszel, duszność?
Czy w okresie ostatnich 14 dni miał/a Pan/Pani kontakt zosobą u
której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2

TAK / NIE

(kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym)?

Czy w okresie 14 dni pracował/a lub przebywał/a Pan/Pani jako
odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono
pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-COV-2?

TAK / NIE

Czy przebywał Pan/Pani w kwarantannie potwierdzonej decyzją
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

TAK/NIE

Przypadek stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (kaszel,gorączka,duszność)
Zostałem poinstruowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie ze stacją
sanitarno-epidemiologiczną.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Słupsku z siedzibą
w Słupsku przy ulicy Sądowej 1;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Słupsku:
e-mail – iod_slupsk@sw.gov.pl,
telefon: 59 8483200 wew. 252;
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa Covid-19,
w związku z realizacją obowiązku prawnego wynikającego z:
- Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020
r., poz. 374 ze zm.),
- Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz .U.
z 2019 r., poz. 1239 ze zm.),
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10.grudnia 2019 r. w sprawie zgłaszania podejrzeń rozpoznań
zakażeń, chorób zakaźnych oraz z ich powodu (Dz. U. z 2019 r., poz. 2430);
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
lecz nie krócej niż przez okres przewidziany dla archiwizacji dokumentów wchodzących do narodowego
zasobu archiwalnego;
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie
obowiązujących przepisów (w szczególności Główny Inspektor Sanitarny, Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna).
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