
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA  
zajęć edukacyjnych na terenie Uniwersytetu Warszawskiego 

 
 
 

Uczestnik: _______________________________________________________________________ 
 

(imię i nazwisko) 

 

Numer telefonu lub adres e-mail:____________________________________________________ 
 
 

 

1. Świadomy(a) istniejącego zagrożenia epidemicznego oraz zasad bezpieczeństwa 
wprowadzonych w celu przeciwdziałania COVID-19 oświadczam, że: 

 
1) według swojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 

wywołującym chorobę COVID-19;  
2) nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

 
3) zarówno ja, jak i moi domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (np. podwyższona 

temperatura ciała, kaszel, duszności bóle mięśni, bóle gardła, biegunka), które mogłyby 

wskazywać na COVID –19.  
2. Ponadto: 

 
1) zobowiązuję się do przestrzegania zasad sanitarnych, porządkowych i bezpieczeństwa oraz 

poleceń pracowników Uniwersytetu Warszawskiego związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19, a w przypadku zaniechania wykonania tych obowiązków jestem świadomy(a), iż 

będę musiał(a)opuścić natychmiast miejsce organizowania zajęć edukacyjnych; 
 

2) przez cały czas trwania zajęć edukacyjnych zobowiązuję się pozostawać w maseczce 
chroniącej nos i usta i poddać się dezynfekcji dłoni płynem dezynfekującym. 

 

 

Rozumiem, że w trakcie zajęć edukacyjnych, pomimo zastosowania środków ochronnych, istnieje 
podwyższone ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i akceptuję powyższe ryzyko zakażenia. 

 
 

Równocześnie oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią poniższej klauzuli informacyjnej,  

w tym z informacją o celach i sposobach przetwarzania przez Uniwersytet Warszawski danych 

osobowych podanych w niniejszym oświadczeniu oraz przysługujących mi w związku z tym 

prawach. 
 
 
 

 
____________________________________  
(data i podpis osoby składającej 
oświadczenie) 

 
 
 
 
 
 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) – 
dalej RODO − informujemy, że: 
 

1. Administrator 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie weryfikacji osiągniętych efektów 

uczelnia jest Uniwersytet Warszawski (UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

Z administratorem można kontaktować się: 

 listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; 

 telefonicznie: 22 55 20 000. 

 

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich 

sprawach  dotyczących   przetwarzania   danych  osobowych  oraz  korzystania  z   praw   związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl. 

 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji nt. zajęć edukacyjnych 
na Uniwersytecie Warszawskim. 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego, w tym umożliwienia kontaktu z Uczestnikiem  

oraz ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba 

zarażona brała udział w danych Zajęciach edukacyjnych. 

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO w związku z art. 9 ust. 2 lit.  

i RODO. 

4. Odbiorcy danych 

Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane 

osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych. 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym, instytucjom (w tym służbom sanitarno-

epidemiologicznym) lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych 

osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Okres przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 tygodni od zakończenia Zajęć edukacyjnych.  
 

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych  

na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do: 

 dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

mailto:iod@adm.uw.edu.pl


 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO); 

 sprzeciwu; 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

 

7. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w Zajęciach edukacyjnych oraz ich organizacji  
w sposób zapewniający bezpieczeństwo Uczestników. W przypadku niepodania danych udział w Zajęciach 
edukacyjnych może być utrudniony lub niemożliwy.    

 
 


