OŚWIADCZENIE
dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem SARS-CoV-2
1. Ja niżej podpisany/-na oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas
pobytu na terenie Uczelni.

2. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego
obowiązującymi w Uczelni i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

3. Oświadczam, że nie będę wnosił/-ła żadnych roszczeń w stosunku do organizatora wydarzenia w razie
zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na jej terenie.

4. Jednoczenie oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:
a) nie jestem osobą zakażoną SARS-CoV-2 (obecnie nie występują u mnie ani u moich domowników oraz nie

występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, uczucie duszności,
problemy z oddychaniem, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy),

b) nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym,
c) w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie SARSCoV-2 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym,

d) w okresie ostatnich 14 dni nie przebywałem/-am za granicą w państwach z najwyższą liczbą przypadków

COVID-19 (lista państw publikowana jest na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/koronawiruspodroze-za-granice).

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a, że zatajenie istotnych informacji
związanych z potencjalnym narażeniem na infekcję SARS-CoV-2 (koronawirusa) naraża mnie na odpowiedzialność
cywilną (odszkodowawczą), a w przypadku,gdy okaże się, że jestem chory - również na odpowiedzialność karną.
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Obowiązek informacyjny RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 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 (dalej „RODO”) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul.
Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów (zwana dalej „WSIiZ”).
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych we WSIiZ, nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować
się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@wsiz.rzeszow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i zakresie niezbędnym do ustalenia stanu zdrowia w związku z epidemią „COVID19”, umożliwiającego pobyt na terenie Uczelni oraz komunikowania się ze studentami i pracownikami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym)
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od zakończenia stanu epidemicznego.
5. Pani/Pana dane osobowe dane nie będą nikomu udostępniane, chyba że będzie to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest
WSIiZ (np. obsługa systemów informatycznych) lub wynikać to będzie z przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.

