
Kwestionariusz na temat stanu zdrowia 

w związku z epidemią SARS-CoV-2

Szanowni  Państwo  zgodnie  z  rekomendacją  GIS  w  trosce  o  bezpieczeństwo  Państwa,
pracowników Spółki oraz innych klientów w  związku epidemią koronawirusa  SARS-CoV-2,
wywołującego  chorobę  zakaźną  COVID-19,  proszę  o  wypełnienie  niniejszego  formularza.
Podanie poniższych informacji  pozwoli,  gdyby zaistniała taka potrzeba,  pracownikom służby
zdrowia  na  kontakt  z  Tobą  jeśli  doszło  do  narażenia  na  chorobę  zakaźną.  Dane  będą
zabezpieczone zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i użyte jedynie do ochrony
zdrowia publicznego (art. 9 ust 2 lit . i  Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r,). 

Bardzo ważne jest aby wypełnić ten formularz czytelnie, DRUKOWANYMI LITERAMI. 

Dziękujemy, że pozwalasz nam dbać o Twoje zdrowie.       

  

Część I. Dane osobowe 

1. Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………..…….

2.  Adres zamieszkania): ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

3. Nr tel. do kontaktu (najlepiej komórkowy, może być więcej niż jeden): 

…………………………………………………………………………………………………..

4. Adres e-mail do kontaktu: ……………………………………………………………………

5. Osoba do kontaktu w razie nagłej potrzeby (imię i nazwisko, nr tel. najlepiej komórkowy).

…………………………………………………………………………………………………..

Część II. Ankieta 

Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników miał
w ostatnich 14 dniach kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie
( lub potencjalnie zakażonymi ) koronawirusem COVID- 19 ? 

TAK/NIE

Czy w ciągu ostatnich  14 dni przebywał Pan/Pani/dziecko/podopieczny/
domownik za granicą? 

TAK/NIE

Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest
obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?

TAK/NIE

Czy obecnie występują u Pana/Pani objawy infekcji? (gorączka, kaszel,
ból gardła, katar, wysypka, bóle mięśni, biegunka, inne nietypowe)?

TAK/NIE

Część III. Oświadczenia
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1. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się i zobowiązuję się do ich przestrzegania:
a) Procedurami  i  ograniczeniami  jakim podlegają  osoby handlujące  i  kupujące na

miejskim targowisku w Kozienicach. 
b) ograniczeniami  w  zakresie  handlu  wprowadzonymi  na  czas  epidemii  przez

instytucje państwowe 
2. Zobowiązuję się zaopatrzyć w płyn do dezynfekcji 

……………………………………… ……………………………………

  Data  Podpis 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE

L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., ul. 
Przemysłowa 15,  26-900 Kozienice 
2)       kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com 
3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników oraz interesantów- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g, h, i ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
4)       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
5)       Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa
6)       posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7)       ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8)       Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9)       Pani/Pana osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
10)   podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne
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