Załącznik nr 2
Ankieta epidemiologiczna
* Oświadczam, że jeżeli w dniu wejścia lub wjazdu na teren Sieci Badawczej
Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa zostanę poddany/a kwarantannie, izolacji lub
nadzorowi sanitarnemu ze względów bezpieczeństwa poinformuję o tym
upoważnionego pracownika Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa.
* Oświadczam, że jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem prac/
wizyty na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa
miałbym/abym bezpośredni kontakt z:
o osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19,
o lub osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19,
o lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na
kontakt z osobą zarażoną ze względów bezpieczeństwa poinformuję o
tym upoważnionego pracownika Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu
Lotnictwa.
* Oświadczam, że jeżeli w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem prac/wizyty na
terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa miałbym/abym
objawy chorobowe, w szczególności temperaturę powyżej 37,5 stopni, kaszel,
problemy z oddychaniem, ze względów bezpieczeństwa poinformuję
o tym upoważnionego pracownika Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu
Lotnictwa.
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Oświadczenie o odbytym szczepieniu
Zostałem/am zaszczepiony/a (1 raz szczepionką jednodawkową / 2 razy
szczepionką dwudawkową co najmniej na 14 dni przed wydarzeniem
w którym uczestniczę)

TAK

NIE

Pozostawić znak krzyżyk przy wybranej odpowiedzi
Uwaga
Podawanie przez gościa informacji o zaszczepieniu jest dobrowolne. Osoba,
która odmówi udzielenia informacji o zaszczepieniu jest automatycznie
zaliczana do osób niezaszczepionych i liczona do limitu 1 osoba na 10 m2 i
może wejść na teren chroniony jeśli nie będą przekroczone limity. Przy
wejściu na teren Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa osoba będzie poproszona
o okazanie stosowanego certyfikatu potwierdzającego odbyte szczepienie z
kodem QR wraz z dokumentem tożsamości. W razie braku możliwości
weryfikacji czy osoba została zaszczepiona, będzie ona traktowana jako
osoba niezaszczepiona.
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Informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza
Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej
110/114. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym
można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@ilot.lukasiewicz.gov.pl.
2. Celem przetwarzania danych jest monitoring potencjalnych zagrożeń
związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz
podejmowanie działań prewencyjnych na rzecz ochrony życia i zdrowia osób
przebywających na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu
Lotnictwa.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych w powyższych celach stanowi art. 6
ust. 1 lit. a), d) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a), g) i i) 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s. 1) - dalej jako:
„RODO”, a prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez
administratora jest realizacja ww. celów przetwarzania danych. Zgoda na
przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
4. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie przepisów prawa, np. właściwemu Inspektorowi
Sanitarnemu.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni w zakresie
informacji zawartych w ankiecie w związku z stanem epidemii.
6. Przysługuje Pani/Panu, na zasadach i w trybie określonym w RODO, prawo
do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz złożenia skargi do organu
nadzorczego.
7. Administrator na podstawie przetwarzanych danych nie dokonuje
profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć
Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa w zakresie niezbędnym do
realizacji w/w celów ich przetwarzania.
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