Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 137 Rektora UŚ z dnia 27 sierpnia 2020 r.
Oświadczenie mieszkańca Osiedla Akademickiego
…………………………………………………………………..
imię i nazwisko
…………………………………....................…………………..
tel. kontaktowy / adres e-mail*
(*proszę podać jeden z preferowanych środków bezpośredniej komunikacji)

nr pokoju …………… data przyjazdu ………………..............
Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także minimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARSCoV-2 przez mieszkańców i pracowników DS/DA, zgodnie z wytycznymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
opracowanymi w konsultacji z Głównym Inspektorem Sanitarnym, dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych
warunków zakwaterowania w DS/DA w trakcie epidemii COVID-19, prosimy o złożenie poniższych oświadczeń.
Oświadczam, że
1. nie posiadam żadnych niepokojących objawów choroby infekcyjnej dróg oddechowych sugerujących
zakażenie koronawirusem (w szczególności: gorączka, kaszel, duszności), a w przypadku ich wystąpienia
zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym kierownika/administratora DS/DA (telefonicznie lub
mailowo), celem:
a) ustalenia obszaru, w którym poruszałam/-em się i przebywałam/-em oraz ustalenia listy osób (o ile to
możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach budynku, w których przebywałam/-em;
b) poinstruowania o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem
konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub wezwania Pogotowia
Ratunkowego (nr. tel. 999 lub 112) i oczekiwania na transport w wyznaczonym przez
kierownika/administratora DS/DA pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie od
innych osób;
c) powiadomienia właściwej miejscowo Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i stosowania
się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;
2. w przypadku zakwaterowania w DS/DA zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i higieny osobistej, jakie zostały wprowadzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego,
w szczególności: dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, przestrzegania zasad dystansu
społecznego, a w szczególności unikania gromadzenia się, zasłaniania ust i nosa (przy użyciu maseczki,
przyłbicy, itp.), niezwłocznego informowania kierownika/administratora DS/DA/ (telefonicznie lub
mailowo) o podejrzeniach wynikających z kontaktu z osobą zakażoną COVID-19,
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/-y zagrożeń i konsekwencji wynikających z zamieszkiwania
w DS/DA w trakcie epidemii Covid-19.
..............................................................
data i czytelny podpis
Informacja dotycząca przetwarzaniu danych osobowych tzw. zwykłych i wrażliwych mieszkańców
DS/DA w trakcie epidemii COVID-19
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach. Może się Pani/Pan
skontaktować z administratorem w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: administrator.danych@us.edu.pl

2. Inspektor ochrony danych
Może się Pani/Pan kontaktować z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
w następujący sposób:
1) listownie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
2) przez e-mail: iod@us.edu.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. d, e oraz art. 9 ust.
2 lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
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):


wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym; ochrona życia i zdrowia osoby, której dane
dotyczą lub innej osoby fizycznej, celem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
zakwaterowania w DS/DA, w trakcie epidemii Covid-19 (art. 11 ust. 5; 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; zarządzenie nr 96 Rektora UŚ z dnia 26 czerwca 2020r. w
sprawie zniesienia zakazów i nakazów obowiązujących w domach studenckich i domach asystenta
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z późn. zm.).

Podanie danych osobowych (imię i nazwisko, wybrany środek komunikacji bezpośredniej: adres e-mail bądź
numer telefonu, nr pokoju, data przyjazdu, dane o występujących objawach chorobowych) jest dobrowolne, ale
konieczne dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także minimalizowania ryzyka zakażenia
COVID-19. W przypadku ich niepodania zakwaterowanie w DS/DA będzie niemożliwe.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe (podane w złożonym powyżej oświadczeniu) przez okres
zamieszkiwania w DS/DA, które zostanie usunięte w terminie nie późniejszym niż miesiąc od dnia
wykwaterowania.
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania
danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności jednostkom sanitarnym realizującym
zadania zmierzające do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia
niekompletnych danych osobowych;
3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. Prawo to nie przysługuje w szczególności
w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak
ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika to z przepisów
prawa;
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - w przypadku, gdy
podstawą ich przetwarzania jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym, chyba że
uczelnia wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowaniu.

