..................................................................
(imię i nazwisko)
..................................................................
(telefon kontaktowy)
..................................................................
(data)

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że posiadam świadomość ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2
podczas pobytu na terenie Politechniki Śląskiej.
Niniejszym oświadczam, że:
1) nie jestem i w ostatnim czasie (tj. 10 dni) nie byłam/byłem objęta/objęty kwarantanną lub nadzorem
epidemiologicznym,
2) w ciągu ostatnich 21 dni nie miałam/miałem kontaktu z osobą, która była objęta kwarantanną, nadzorem
epidemiologicznym lub wykazywała wyraźne objawy zarażenia SARS-CoV-2,
3) nie mam objawów sugerujących możliwość zachorowania na COVID-19, tj.:
a) nie jestem osłabiona/osłabiony,
b) nie kaszlę,
c) nie odczuwam bólów mięśniowych,
d) nie mam duszności,
e) nie mam zaburzeń węchu i smaku,
4) biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan mojego zdrowia.
W przypadku gdy zostanę objęta/objęty kwarantanną lub innym środkiem zapobiegawczym związanym z COVID-19
do 14 dni od czasu mojego pobytu na Politechnice Śląskiej poinformuję o tym fakcie zarządcę obiektu.
Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku.

...................................................................
(podpis)

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Śląska. Może Pani/Pan skontaktować się z
administratorem w następujący sposób:
1)
listownie na adres: ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
2)
przez e-mail: RR1@polsl.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. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice
2)
przez e-mail: iod@polsl.pl
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla celów związanych z bezpiecznym przeprowadzeniem
sprawdzianu z uzdolnień artystycznych w ramach egzaminu wstępnego na Wydziale Architektury
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d) i 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) w powiązaniu ze
Środowiskowymi wytycznymi, w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni oraz przepisami
ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji celu, którym jest zapewnienie
bezpieczeństwa osób uczestniczących w sprawdzianie uzdolnień artystycznych w ramach egzaminu wstępnego
przeprowadzanego na Wydziale Architektury.
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez czas niezbędny do przeprowadzenia sprawdzianu z
uzdolnień artystycznych z uwzględnieniem zaleceń Sanepidu dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa w Uczelni,
nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia rekrutacji na studia na Politechnice Śląskiej rozpoczynające się w
semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022
5. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub
podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
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, w szczególności w przypadku cofnięcia przez
Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

4)

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

5)

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie
naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego,
lub
w
celu
realizacji
zadania
publicznego.
UWAGA:
w przypadku przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego można wnieść sprzeciw w
dowolnym momencie bez względu na szczególną sytuację;

6)

prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać,
abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie
przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu
tylko co do tych danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany, czyli w formie elektronicznej,
na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody;

7)

prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8)

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przyjęłam/Przyjąłem do wiadomości

…………………...…., data………..............
(miejscowość)

............................................................
(czytelny podpis)

