OŚWIADCZENIE
OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z BUDYNKU COLLEGIUM POLONICUM UAM W SŁUBICACH (CP),
W TYM PRZYSTĘPUJĄCEJ DO ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, EGZAMINU, KONSULTACJI LUB ZALICZENIA
REALIZOWANYCH NA TERENIE CP
(obowiązuje od 22.06.2020 r.)
…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
……………………………….. ………………………………………
………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania, numer telefonu komórkowego
Oświadczam, że:
1. nie jestem chora /-y na chorobę wywoływaną przez wirusa SARS CoV-2,
2. w okresie ostatnich 14 dni nie miałam /-em kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2,
3. ani ja, ani żadna z osób pozostających ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym nie jest objęta kwarantanną,
4. obecnie ani w okresie ostatnich 14 dni nie występowały u mnie, ani u żadnej z osób pozostających ze mną we wspólnym
gospodarstwie domowym objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła itp.),
5. zapoznałam /-em się z zasadami wstępu i przebywania wprowadzonymi w Collegium Polonicum UAM w Słubicach dot.
interesantów oraz studentów biorących udział w zajęciach dydaktycznych, w tym egzaminach, konsultacjach lub zaliczeniach.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma /-y istniejącego zagrożenia epidemicznego i możliwości zakażenia wirusem
SARS CoV-2.
Deklaruję, że będę przebywał /-a na terenie CP na własne ryzyko i na własną wyłączną odpowiedzialność za ewentualne
negatywne skutki dla mojego zdrowia i życia spowodowane lub pozostające w związku z epidemią, zrzekając się wszelkich
roszczeń wobec CP i zatrudnionych tu pracowników z tego tytułu.
Zobowiązuje się przez cały czas przebywania w CP pozostawać w maseczce chroniącej nos i usta oraz dbać o higienę rąk.

…………………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
Wypełnia portier
Collegium Polonicum

Data i godzina wejścia do budynku

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), publ. Dz.Urz.UE.L z 2016 Nr 119,
s. 1 ze zm. informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, telefon kontaktowy: 61 829 4000).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: iod@amu.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2
i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających w walce z COVID-19, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu. Oświadczenia zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone
po zakończeniu stanu epidemii lub po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5. Informujemy, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
6. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. Głównemu Inspektoratowi
Sanitarnemu.

