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Formularz 

2019 Coronavirus (2019-nCoV) 

Wymagamy, abyś wypełnił i przekazał zwrotnie niniejszy Formularz w ramach wniosku o wejście do naszej firmy. 

Jest to część naszych wymagań w zakresie bezpieczeństwa w celu zapobiegania chorobom zakaźnym 

Musisz odpowiedzieć na wszystkie pytania, a następnie podpisać deklarację zanim ten formularz zostanie uznany 

za kompletny. Ponadto prosimy o zapoznanie się z informacją zawartą na kolejnej stronie.  

Dzisiejsza data 
 
 

Imię Nazwisko / nr ew. 
 
 

 

a.) Czy w ostatnich 21 dniach byłaś/byłeś za granicą? 

   ☐ Tak ☐ Nie 

a) Jeśli ,,Tak’’ gdzie …………………….. 

b) Czy w ciągu ostatnich 21 dniach miałaś/miałeś kontakt z osobą, która wróciła  

z zagranicy?  

    ☐ Tak ☐ Nie 

c)Czy we wspólnym gospodarstwie domowym mieszka osoba związana zawodowo ze służbą 

zdrowia (żona, dziecko, inny członek rodziny – właściwe podkreśl)? 

   ☐ Tak ☐ Nie 

d) Jeśli ,,Tak’’ gdzie pracuje ………………………………….…….. 

Oświadczam, że odpowiedzi w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą  

i przekonaniem. 

____________________________________________         

Podpis 

 

Informacja dla osób chcących wejść na teren zakładu naszej firmy 

Osoby, u których występują następujące objawy: gorączka, kaszel, ból gardła 

lub spłycenie oddechu proszone są o nie wchodzenie na teren zakładu 

naszej firmy.  

Wyrażam zgodę na niezwłoczne poinformowanie ZEM Sp. z o.o. w Ełku, jeśli którekolwiek z oświadczeń 

podanych w niniejszym dokumencie przestanie być prawdziwe w ciągu (2 tygodni) od daty niniejszego 

formularza deklaracji zdrowotnej. 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją. 

 

_________________________________         
Podpis 



 

 

Tylko dla krajów w Unii Europejskiej 

Oświadczenie o ochronie prywatności  

Informujemy, że Administratorem danych jest ZEM w Ełku Sp. z o.o.. Gromadzimy i przetwarzamy dane, które podałeś w niniejszym 

formularzu deklaracji, aby chronić zdrowie naszych pracowników i innych osób odwiedzających nasze obiekty. Wykorzystamy dostarczone 

przez Ciebie dane, aby zdecydować, czy powinieneś otrzymać dostęp do naszych obiektów i / lub podjąć decyzję o wszelkich odpowiednich 

środkach niezbędnych w związku z Twoją obecnością w obiekcie. 

Przetwarzamy te dane tylko za Twoją zgodą, która może zostać w dowolnym momencie wycofana. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na 

przetwarzanie, skontaktuj się z przełożonym w ZEM w Ełku Sp. z o.o. 

Podane przez Ciebie dane będą przetwarzane przez nas i mogą być udostępniane w naszej organizacji. Twoje dane nie będą przekazywane 
poza Europejski Obszar Gospodarczy. O ile nie wymaga tego prawo, Twoje dane nie będą udostępniane osobom trzecim ani organizacjom 
zewnętrznym. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce, gdy system elektroniczny wykorzystuje dane osobowe do podjęcia decyzji bez 
interwencji człowieka. Nie będziesz podlegał decyzjom, które będą miały na ciebie znaczący wpływ, opartymi wyłącznie na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, chyba że mamy ku temu uzasadnioną podstawę i powiadomimy Cię. 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów, dla których je zgromadziliśmy: 
to jest w celu ochrony zdrowia naszych pracowników i innych osób odwiedzających nasze obiekty w świetle ryzyka związanego z nowatorskim 
koronawirusem COVID-19/2019 . W niektórych okolicznościach możemy zanonimizować Twoje dane osobowe, aby nie mogły być dłużej 
powiązane z Tobą, w takim przypadku możemy wykorzystać takie informacje bez dalszego powiadomienia. 

Ważne jest, aby posiadane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas o zmianie danych osobowych. 

 
W określonych okolicznościach masz prawo do: 
• Poproś o dostęp do swoich danych osobowych. 
• Poproś o korektę danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat. 
• Poproś o usunięcie swoich danych osobowych. 
• Sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych. 
• Poproś o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych. 
• Poproś o przekazanie danych osobowych innej stronie 
 
Jeśli chcesz przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub zażądać usunięcia twoich danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych 

osobowych lub poprosić o przekazanie kopii twoich danych osobowych innej stronie, prześlij prośbę  do ZEM w Ełku Sp. z o.o. 

Może być konieczne zażądanie od ciebie konkretnych informacji, które pomogą nam potwierdzić twoją tożsamość i zapewnić twoje prawo 

dostępu do informacji (lub wykonania któregokolwiek z innych praw). Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa zapewniający, że 

dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. 

Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych. 

Jeśli masz pytania dotyczące tego oświadczenia, skontaktuj się z ZEM w Ełku Sp. z o.o. 

 


