
 
                                               O Ś W I A D C Z E N I E 
 
    Ja niżej podpisany / a / .................................................. 
    zamieszkały / a / w ............................................ przy  ul. .............................. 
    oświadczam, że 
    1) nie podlegam izolacji, kwarantannie, ani nadzorowi epidemiologicznemu 
        wynikającemu   z   przepisów   obowiązujących   w   Polsce   w   związku   
        z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej  Polskiej  stanu epidemii 
        z uwagi na zakażenia wirusem SARS – CoV-2, 
    2 ) w  ciągu  ostatnich  kilku  tygodni  nie miałem / am / kontaktu z osobami, 
          o których wiedziałem / am /, że są chore lub przebywają na kwarantannie 
          lub pod nadzorem epidemiologicznym, 
    3)nie występują u mnie objawy /stany / wskazujące na możliwość zakażenia 
        koronawirusem SARS - COV-2  (  duszność, stan podgorączkowy, objawy 
        przeziębieniowe, gorączka, kaszsel, kłopoty z oddychaniem,  bóle  mięśni 
        ogólne zmęczenie * ) 
 
    Niniejsze  oświadczenie  składam, świadomy /a / odpowiedzialności  karnej 
    i cywilnej za narażenie innej osoby / osób / na zarażenie chorobą zakaźną. 
    Zapoznałem / am / się z klauzulą informacyjną rodo 
 
    Gryfów Śląski, dnia ......................... 
 
                                                                        ....................................................... 
                                                                         czytelny podpis osoby składającej 
                                                                                        oświadczenie 
 
 źródło: www.gov.pl/web/ koronawirus 
 
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 
 
Poniższa informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
zdrowotnego pracowników, współpracowników, członków oraz kontrahentów Spółdzielni 
Mieszkaniowej "GRYF" w Gryfowie Śląskim oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się 
koronawirusa SARS-COV-2. 
Niniejsza klauzula dotyczy kwestii przetwarzania danych osobowych związanych z uzyskiwaniem 
informacji na temat stanu zdrowia oraz obowiązkowi poddania się kwarantannie osób fizycznych, 
domowników ww. osób, a także kontrahentów Administratora. 
 
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 jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "GRYF" w 
Gryfowie Śląskim (59-620), ul. Kolejowa 64, reprezentowana przez Prezesa - zwana dalej 
Administratorem; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ben-tex.pl lub pod adresem podanym w punkcie 
1), 
3) Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych: 

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników 

http://www.gov.pl/web/


i kontrahentów Administratora (podstawę stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c) RODO); 
•  działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane 
dotyczą, podejmowane są w celu ochrony żywotnych interesów tej osoby, w szczególności 
wobec obowiązku poddania się kwarantannie, a także ochrony żywotnych interesów 
pracowników, współpracowników i kontrahentów Administratora - podstawę prawną 
stanowi przepis art. 6 ust 1 lit d) RODO; 
•  w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom 
Administratora, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę 
prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit. f) RODO), 
•  ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 
publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 
zdrowotnymi – na podstawie art. 9 ust 1 lit. i) RODO. 
 

Mając na uwadze wskazane powyżej podstawy, Administrator uprawniony jest do 
przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących w szczególności 
informacji na temat obowiązkowi poddania się kwarantannie przez pracowników, 
współpracowników, członków oraz kontrahentów lub ich domowników, polegające na osobistej 
styczności z tą osobą, informacji o stanie zdrowia tych osób, a także uzyskiwania informacji 
dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w zakresie 
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19. Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej 
celach jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony 
zdrowia i życia osób, których dane dotyczą a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, 
współpracownikom i kontrahentom Administratora. 
 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
5) Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu w jakim zostały zebrane z 
uwzględnieniem wymogów prawa obowiązującego w tym zakresie, w szczególności Pani/Pana 
dane osobowe przetwarzane będą przez okres miesiąca, chyba że zaistnieje konieczność dłuższego 
przetwarzania danych ze względu na żywotne interesy osoby, której dane dotyczą; 
 
6) w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiada 
Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie - z przyczyn związanych ze 
szczególną sytuacją, wówczas Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych 
osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń; 
 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa UODO, 
 
8) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 
 
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania; 
 
10) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich. 
 
 
................................................................... 
               data i czytelny podpis 



 


