
Wersja z dnia 25-06-2021

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA W PRZYPADKU PLANOWEGO PRZY JĘCIA

PACJENTA DO SZPITALA  (COVID-19)

(wypełnia Pacjent w dniu przyjęcia)

Data ….....................................................

Nazwisko i imię

Pesel

Nr telefonu

Czy aktualnie występują poniższe objawy kliniczne:

NIE TAK Je śli  tak,  wskazać  od
kiedy

1 GORĄCZKA

2 KASZEL

3 DUSZNOŚĆ

4 NAGŁA UTRATA W ĘCHU i/lub SMAKU

5 BÓLE MI ĘŚNIOWE, GŁOWY

6 BIEGUNKA, WYMIOTY

7 OSŁABIENIE, UCZUCIE ZM ĘCZENIA

8 INNE NIEPOKOJĄCE OBJAWY:.....................................

POMIAR TEMPERATURY W DNIU PRZYJ ĘCIA……………………………………………………

PODPIS OSOBY DOKONUJĄCEJ POMIARU…………………………..

Oświadczam, że podane informacje są prawdziwe i zdaję sobie sprawę z konsekwencji prawnych podania nieprawdziwych informacji, tj. odpowiedzialności karnej z art.

165 KK w zw. z §1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 19.04.2020w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem

stanu epidemii w zw. z art. 46a i 46b Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Data i czytelny podpis pacjenta ...........................................................................................................................

INFORMACJA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem
Opiekuńczo- Leczniczym SPZOZ w Poznaniu z siedzibą przy ul. Szwajcarskiej 3 (61-285, Poznań), Tel: +48 61 873
90 00.

2. Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem: iod@szpital-stru-
sia.poznan.pl we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zawarte w niniejszej ankiecie epidemiologicznej:

1) w zakresie podejmowania określonych czynności zapobiegawczych oraz udostępniania niezbędnych infor-
macji do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
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2) w zakresie gromadzenia informacji o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności w rejonach podwyższo-
nego ryzyka) i kontaktu z osobami, które przebywają na kwarantannie lub stwierdzono u nich zakażenie
COVID-19, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. w związku z prawnie uzasadnionym interesem Admi-
nistratora, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrona przed zakażeniami;

3) w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowia, w tym w szczególności informacji o ewentualnych ob-
jawach chorobowych, w tym w związku z wykonaniem pomiaru temperatury ciała, na podstawie art. 9 ust. 2
lit. i) RODO tj. ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w za-
kresie ochrony przed zakażeniami

1. Odbiorcą danych osobowych może być Państwowa Inspekcja Sanitarna ( w przypadku zaistnienia sytuacji wymagają-
cej przekazania takich danych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz inne uprawnione organy.

2. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu w zakresie danych
przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w pozostałym zakresie do czasu zniesienia stanu zagrożenia
epidemiologicznego, a w każdym razie nie dłużej niż rok od pozyskania danych.

3. Przysługuje Państwu, w zakresie wynikającym z RODO, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania.

4. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie przetwa-
rzania danych osobowych z naruszeniem przepisów RODO, Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.) oraz wszelkich innych regulacji krajowych służących stosowaniu RODO.

5. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora na zasadach zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania.

6. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską lub Eu-
ropejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe podawane są przez Państwa dobrowolnie, jednak ich podanie jest wymogiem koniecznym dla realiza-
cji celów przetwarzania określonych w p. 3.


