
Załącznik nr 13 

Oświadczenie osób z zewnątrz przebywających na terenie PRz podczas stanu epidemii 

 

 

 

W związku z wykonywaniem czynności na terenie Politechniki Rzeszowskiej w ramach 

umowy nr ………..………………………………… z dnia ………………..………….. 

dotyczącej …………....…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. : 

 

1) oświadczam, że w ostatnim czasie tj. w okresie ostatnich 14 dni nie przebywałem(-am) 

 za granicą, jak również osoby z którymi utrzymuję bezpośredni kontakt, nie przebywały 

w tym czasie za granicą, 

 

2) oświadczam, że nie jestem objęty(-ta) kwarantanną, ani nadzorem sanitarno-

epidemiologicznym, jak również według mojej najlepszej wiedzy, nie miałem(-am) 

styczności ani bezpośredniego kontaktu z takimi osobami, 

 

3) oświadczam, że nie wykazuję jakichkolwiek objawów zakażenia koronawirusem SARS-

CoV-2 (tj. nie mam gorączki, bólu mięśni, suchego kaszlu lub duszności), 

 

4) przebywając na terenie i w obiektach Politechniki Rzeszowskiej w związku 

z wykonywanymi czynnościami, zobowiązuję się do przestrzegania bezpiecznej 

odległości wynoszącej co najmniej 1,5 m od innych osób, 

 

5) przebywając na terenie i w obiektach Politechniki Rzeszowskiej w związku 

z wykonywanymi czynnościami, w sytuacji niemożności zachowania bezpiecznej 

odległości, zobowiązuję się do stosowania maseczki ochronnej, zakupionej na własny 

koszt, 

 

6) oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną umieszczoną na odwrocie 

niniejszego oświadczenia. 

 

 

 

 

Imię i nazwisko …………….…………...……..…………………… 
                                                                                                                              (czytelny podpis) 

 

Nazwa firmy …………………………………..…………………… 
 

 

Miejscowość i data ………………..……..………………………… 

 

 

 

Imię i nazwisko osoby przyjmującej oświadczenie ………………………………………….. 

 

 

Miejscowość i data ………………..……………………… 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (tj. Ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego 
Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 

+48 17 865 11 00, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 
danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 17 865 1775 lub 

poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 
mowa art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów 

osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej) oraz art. 9 ust. 2 lit. i (przetwarzanie jest 

niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego...), 
w powiązaniu z Motywem 46 preambuły RODO, w myśl którego przetwarzanie danych osobowych 

należy uznać za zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest niezbędne do ochrony interesu, 

który ma istotne znaczenie dla życia osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – w 
związku z wypełnianiem obowiązku prawnego, któremu podlega pracodawca, np. obowiązków 

związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy lub z interesem publicznym, takim 

jak kontrola chorób i innych zagrożeń dla zdrowia. 

4. Pani/Pana danych dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania zakażeniom 
koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród społeczności akademickiej 

Politechniki Rzeszowskiej oraz w celu ograniczanie rozprzestrzeniania się pandemii. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, a także inni odbiorcy w 

przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania Procedury przeciwdziałania 

zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród społeczności 
akademickiej PRz wprowadzonej Zarządzeniem Nr 49/2020 Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. 

Ignacego Łukasiewicza z dnia 1 czerwca 2020 r., a po tym okresie przechowywane dla celów i przez 

czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, a następnie przez okres wymagany na 
podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w 

zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane te 

będą nieodwracalnie anonimizowane. 

9. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom 
zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w 

zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile 

pozwalają na to przepisy prawa. 

11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym 

profilowaniu). 

 

 

https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/menu-glowne/rzadowa-administracja-zespolona/wojewodzka-stacja-sanitarno-epidemiologiczna-w-rzeszowie/

