
Załącznik nr 2  
do zarządzenia Nr 135/2020 Rektora PUM  

 

(wzór) 

Ankieta epidemiologiczna studenta PUM  
 

PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NA PONIŻSZE PYTANIA POPRZEZ ZAKREŚLENIE WYBRANEJ ODPOWIEDZI  
 
……………………………………………………. ……………………………………………. ………………………………  
                         Imię i Nazwisko                                                Kierunek studiów                                       Rok studiów 

 
1. Czy w ciągu ostatnich 24 godzin wystąpiły u Pana/i objawy infekcji dróg oddechowych tj.: 

• temp.>38°C           tak/ nie 
• kaszel                     tak/ nie 
• uczucie duszności  tak/ nie 
• inne, jakie ……………………… 

2. Czy miał(a) Pan (i) kontakt z osobą, u której podejrzewano lub potwierdzono zakażenie 
wirusem Sars-CoV-2 w ostatnich 14 dniach? tak/ nie 

3. Czy powrócił/a Pan/i w czasie ostatnich 14 dni z zagranicy lub z obszarów w Polsce  
o zwiększonym ryzyku występowania wirusa Sars-CoV-2? tak/ nie 

4. Czy jest Pan(i) obecnie objęty(a) kwarantanną/izolacją lub osoby z Panem(nią) 
zamieszkujące tak/ nie 

 
……………………………………   .....………………….............…                                                                                                                                 
      Data                                                                                 Czytelny podpis studenta 

 

Interpretacja: 
Pkt. 1 Ankiety - W sytuacji potwierdzenia jednego lub więcej objawów zakażenia dróg oddechowych - 
NIE NALEŻY UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH - POINFORMUJ OPIEKUNA GRUPY, 
SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM POZ. ODROCZ DECYZJĘ O UCZESTNICTWIE  
W ZAJĘCIACH DO CZASU UZYSKANIA TELEPORADY LEKARSKIEJ. 
Odpowiedź pozytywna na pkt. 2 lub 3 Ankiety -  STUDENT MOŻE UCZESTNICZYĆ  
W ZAJĘCIACH, ZALECANE MIERZENIE TEMPERATURY CIAŁA 2x DZIENNIE. 
Odpowiedź pozytywna na pkt. 4 Ankiety -  NIE NALEŻY UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH, 
POWRÓT DO MIEJSCA ODBYWANIA KWARANTANNY/ IZOLACJI 
 

Deklaruję, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że znane mi są warunki uczestniczenia 
w zajęciach akademickich w PUM w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami 
wirusem SARS-CoV-2. 
Oświadczam, iż jestem świadomy tego, że dane te będą przetwarzane i analizowane przez 
PUM. 

 
……………………………………   .....………………….............…                                                                                                                                 
      Data                                                                                 Czytelny podpis studenta 

 
 
 
 



  
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
Poniżej znajdziesz niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie 
z rozporządzeniem 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 – zwanym dalej RODO – w 
związku z ankietą epidemiologiczną studenta PUM. 
 
 

Tożsamość 
administratora danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. 
Rybacka 1, 70-204 Szczecin. 

Dane kontaktowe 
Inspektora Ochrony 

Danych 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz 
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@pum.edu.pl lub pod 
numerem telefonu 914800790. 

Cele przetwarzania i 
podstawy prawne 

Cel przetwarzania Podstawa prawna 
Przeciwdziałanie, zwalczanie, a w 
szczególności zapobieganie rozprzestrze-
nianiu się wirusa SARS-Cov-2 

art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 
2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi i zaleceniami 
Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi na 
podstawie art. 17 ww. ustawy 

 Ochrona interesu publicznego w dzie-
dzinie zdrowia 

art. 9 ust. 1 lit. i RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 
2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi i zaleceniami 
Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi na 
podstawie art. 17 ww. ustawy 

Odbiorcy danych Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom  uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa oraz  podmiotom, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne do skutecznej walki 
z wirusem SARS-Cov-2 (np. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna). 

Okres przechowywania 
danych 

Dane będą przechowywane przez czas, w którym podejmowane będzie działania w sytuacji 
zagrożenia epidemiologicznego. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłożony do 
czasu realizacji wskazanych celów. 

Prawa osób, których 
dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących 
praw dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 
przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
Niezależnie od powyższych praw możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych 
dokonywanego w ramach prawnie uzasadnione interesu administratora lub interesu publicznego. 
Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, chyba że zostanie wykazane, że w 
stosunku do Twoich danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 
wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do skorzystania z praw możemy prosić Ciebie o podanie 
dodatkowych informacji pozwalających na dokonanie identyfikacji. 

Informacja o dowolności 
lub obowiązku podania 

danych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla przystąpienia do zajęć w PUM w okresie pandemii 
COVID-19. 

Dodatkowe informacje Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza EOG. Nie podejmujemy decyzji w sposób 
zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych. 

 

 


