KOMUNIKAT Nr R.021.2.25.2020
REKTORA UNIWERSYTETU HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO
IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 2 czerwca 2020r.
w sprawie stosowania Ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem
SARS CoV-2 w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym
im. Jana Długosza w Częstochowie
W związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą koronawirusa SARS CoV-2 oraz zaleceniami
Głównego Inspektora Sanitarnego ustala się, co następuje:
1. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego studentów,
doktorantów, słuchaczy i pracowników wprowadza się obowiązek stosowania Ankiety
wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2.
2. Obowiązek wypełniania Ankiety dotyczy prowadzących zajęcia oraz wszystkich
uczestników zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów, każdorazowo przed wejściem
na zajęcia.
3. Wytyczne odnoszą się do zajęć dydaktycznych, zaliczeń i egzaminów, na których
przeprowadzenie w siedzibie Uczelni Rektor wyrazi zgodę.
4. Prowadzący przed rozpoczęciem zajęć wręczają uczestnikom, z zachowaniem
podstawowych środków bezpieczeństwa, druk Ankiety do wypełnienia.
5. Ankieta dostępna na stronie Uczelni w zakładce Procedury bezpieczeństwa w Uczelni
może zostać wydrukowana i dostarczona bezpośrednio przez uczestnika zajęć.
6. Ankiety wypełnione zgodnie ze stanem faktycznym osoba prowadząca zajęcia zbiera i
składa w wyznaczonym przez kierownika jednostki należycie zabezpieczonym miejscu.
7. Ankietę należy przechowywać w jednostce przez okres 30 dni od dnia wypełnienia, a
po upływie tego okresu niezwłocznie zniszczyć.
8. Zamieszczoną w Ankiecie klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych
osobowych należy obowiązkowo przedstawić osobie, której dane będą przetwarzane.
9. Zobowiązuje się wszystkich uczestników procesu dydaktycznego do stosowania
i przestrzegania obowiązujących w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im.
Jana Długosza w Częstochowie zasad higieniczno-sanitarnych w celu zminimalizowania
ryzyka zakażenia się.
Rektor
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. Anna Wypych- Gawrońska

Załącznik:
Ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 w Uniwersytecie HumanistycznoPrzyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
W KIERUNKU ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS CoV-2

IMIĘ I NAZWISKO …………………………………………………………………………..
Numer telefonu do kontaktu/ E-mail …………………………….……………….
1) Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) lub któryś z domowników za granicą w
rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie na stronie
www.gis.gov.pl)
⃝ Tak
⃝ Nie
2) Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie
wirusem SARS CoV-2?
⃝ Tak
⃝ Nie
3) Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która przebywała w rejonach
transmisji koronawirusa?
⃝ Tak
⃝ Nie
4) Czy Pan(i) lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym
(kwarantanna)?
⃝ Tak
⃝ Nie
5) Czy obecnie występują u Pana(i) lub któregoś z domowników objawy infekcji?
⃝ Gorączka powyżej 38˚C
⃝ Kaszel
⃝ Uczucie duszności - trudności w nabraniu powietrza
6) Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z
domowników ?
⃝ Tak
⃝ Nie
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji
związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą), a w
przypadku, gdy okaże się, że ja lub któryś z domowników jest chory - również na odpowiedzialność karną.

……………………………………….………………………………
data, czytelny podpis

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ograniczaniem
możliwości rozprzestrzeniania się wirusów, w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego
chorobę o nazwie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.
Na podstawie 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana
Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczy
im. Jana Długosza w Częstochowie: e-mail: iod@ajd.czest.pl, tel. 34 37-84-133;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych;
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit.i
RODO 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;
5. Dane osobowe przekazywane będą ewentualnie podmiotom uprawnionym do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania danych osobowych wskazanego powyżej, czyli 30 dni. Przysługuje Pani/Panu
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. Podanie danych osobowych umożliwiających identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z
przepisu prawa; jeśli administrator tych danych nie będzie ich posiadał, nie będzie możliwe
zrealizowanie celu przetwarzania;
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji
przez Administratora Danych Osobowych.

