
………………………………………….           Rzeszów, dnia…………………………….. 
Imię i nazwisko 

……………………………………………………………… 

numer albumu - student / nazwa instytutu - nauczyciel * 

……………………………………………………………. 
adres do korespondencji 

……………………………………………………………… 

aktualny nr telefonu 

 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
Ja niżej podpisany (-a)   
 ………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………  

imię i nazwisko 

oświadczam, pod odpowiedzialnością za ewentualne skutki podania nieprawdziwych informacji, że:  
1) nie  obserwuję i w przeciągu ostatnich 14 dni nie obserwowałem u siebie objawów  chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną takich jak: gorączka, kaszel, duszność;  
2) nie przebywam i w przeciągu ostatnich 14 dni nie przebywałem w miejscu zamieszkania z osobą 

odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych; 
3) nie jestem objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

 
Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Uczelnię w przypadku zmiany stanu zdrowia 
sugerującego chorobę zakaźną lub objęciu kwarantanną albo izolacją w warunkach domowych. 
 
Jestem świadomy, że podczas przybywania w budynku Uczelni w trakcie realizacji procesu dydaktycznego, 
pomimo zastosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  
Oświadczam, że w pełni akceptuje powyższe ryzyko zakażenia, a także możliwość przeniesienia zakażenia 
na inne osoby.  
 
 

…………………………………………                            ……………………………………………… 
data                                                                                               podpis 

  
Opracowanie na podstawie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 maja 2020 r. (EP.NE.743.64.2020) 
Podstawa prawna:  
Ustawa 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), art. 15, art. 94 pkt 4 i art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) oraz Rozporządzenie Rady Ministra z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 1356 z póżn. zm) 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  
Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt i) oraz  art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016) informuje, iż: 

1) Administratorem Danych Osobowych, jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów, tel. + 48 17 872 10 00 (centrala 

telefoniczna), tel/fax: + 48 17 872 12 65, e-mail: info@ur.edu.pl, NIP: 813-32-38-822, REGON: 691560040 

2) Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są pod numerem +48 17 872 34 39, +48 17 872 36 46 oraz adresem e-

mail: iod@ur.edu.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji procesu kształcenia oraz zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy i kształcenia. 

4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

 wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

 osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, 

 podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty 

przetwarzające). 

5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania 

zgody. 

6)  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

przy czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb studiów, tj. realizacji procesu dydaktycznego, jest 

równoznaczne  

z rezygnacją z udziału w nim. 

7)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8)  Podanie danych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Nie podanie tych danych może 

skutkować niemożliwością realizacji tych celów. 

9)  Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzany w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 

10)  Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

mailto:iod@ur.edu.pl

