ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
DATA
IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA/TKI
PESEL
NUMER TELEFONU DO KONTAKTU
E-mail
ZAZNACZ X WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ
1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał (a) Pan(i)/ dziecko/podopieczny/ ktoś z domowników w rejonach
transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 ? ( lista krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl)

O TAK

O NIE

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie
koranowirusem SARS CoV-2 ?

O TAK

O NIE

3. Czy występują u Pana (i) lub któregoś z domowników objawy? …….NIE, …...TAK, jeśli tak zaznacz X które z
wymienionych:

O GORĄCZKA RÓWNA I POWYŻEJ 380 C
O KASZEL
O UCZUCIE DUSZNOŚCI – trudności w nabraniu powietrza
4. Czy mąż/partner lub inna osoba z najbliższego otoczenia w ostatnich 14 dniach wrócił/ ła z zagranicy ?

O TAK

O NIE

5. Czy Pan (i) dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem
epidemiologicznym (kwarantanną)?
TAK

NIE

ile dni trwa kwarantanna

INFORMACJA:

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaje sobie sprawę, że zatajenie istotnych
informacji związanych ze stanem zdrowia i sytuacją osobistą naraża mnie na odpowiedzialność
cywilną (odszkodowawczą) oraz karną.

Czytelny podpis pacjenta / tki ………………………………………………………………………

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informujemy:
-Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek,
sekretariat@szpitalbarlinek.pl
-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl
-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, prawnie
uzasadnionego interesu administratora, w związku z interesem publicznym, tj. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawa z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 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, zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h), i) RODO.
-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie szpitala, ochrony stanu
zdrowia oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie
podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania
kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; w przypadkach przewidzianych prawem prawo do żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne i wymagane ze względów bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu
się wirusa COVID-19.
-Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu oraz automatycznemu podejmowaniu decyzji, nie będą przekazywane do państwa
trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

