ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI
DATA ________________________________

Imię i
nazwisko
PESEL
Telefon
kontaktowy
1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) 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 koronawirusem SARS CoV-2 ?
TAK/NIE *
3 Czy występują u Pana(i) objawy aktualnie lub w ostatnich 14 dniach ?
- Gorączka powyżej 38ºC

TAK/NIE*

- Kaszel

TAK/NIE*

- Uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza TAK/NIE*
- Zaburzenia węchu lub smaku

TAK/NIE*

- Wymioty i/lub biegunka

TAK/NIE*

* ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ

________________________________

( Podpis pacjenta )
Administratorem danych jest SP ZOZ „Przychodnia” w Sycowie. Klauzula informacyjna dostępna na odwrocie
ankiety oraz na stronie www.spzozprzychodnia.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZWIĄZKU Z ANKIETĄ KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ i POMIAREM TEMPERATURY
W SP ZOZ ”PRZYCHODNIA” W SYCOWIE
1.

Administrator
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Przychodnia” w Sycowie
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Wrocławska 2, 56-500 Syców
b) za pomocą adresu e-mail: sekretariat@spzozprzychodnia.pl
c) telefonicznie: (62) 785 51 88

2.

Inspektor Ochrony Danych
W SP ZOZ „Przychodnia” wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się drogą
elektroniczną pod adresem e-mail.: inspektorochronydanych@spzozprzychodnia.pl. Z inspektorem można kontaktować
się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z tym przetwarzaniem.

3.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
a.
W celu wstępnej kontroli stanu zdrowia w kierunku koronawirusa oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO w zw. Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 10.03.2020
r. w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki
Specjalistycznej w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia (dla
ankiety kwalifikacji wstępnej oraz mierzenia temperatury)
b.
W celu udostępnienia właściwym służbom danych w razie stwierdzenia zakażenia- art. 6 ust.1 lit. f RODO i art.9
ust.2 li. h RODO

4.

Okres przechowywania danych

a.

dane osobowe zawarte w ankiecie wstępnej kwalifikacji przechowywane będą w dokumentacji medycznej
i przetwarzane będą do czasu upłynięcia terminów przewidzianych w przepisach prawa, związanych z czasem
przechowywania dokumentacji medycznej(co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku
kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu,

5.

Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie:
a.
Służbom sanitarnym lub kryzysowym w razie stwierdzenia zakażenia koronawirusem COVID-19
b.
podmiotom, którym administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania usług w celu i zakresie
niezbędnym do tych czynności
- FUH Almas -podmiot niszczący dokumentację niearchiwalną

6.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
•
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
•
prawo do sprostowania swoich danych, czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie
lub zdezaktualizowały się
•
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
•
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów rozporządzenia
ogólnego danych osobowych. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w sekretariacie SP ZOZ
„Przychodnia” w Sycowie lub za pomocą e-mail: inspektorochronydanych@spzozprzychodnia.pl.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dn. 27.04.2016 r.
7.

Obowiązek podania danych oraz konsekwencje ich niepodania
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości
dostępu do lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych. `

