
OŚWIADCZENIE 

 

Ja niżej podpisany/a ..........................................................................  zamieszkały/a  

w ........................................................ przy ul. ................................................. oświadczam, że:  

1) nie podlegam izolacji, kwarantannie, ani nadzorowi epidemiologicznemu wynikającemu  

z przepisów obowiązujących w Polsce w związku z wprowadzeniem na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z uwagi na zakażenia wirusem SARS-CoV-2,  

2) w ciągu ostatnich kilku tygodni nie miałem/am kontaktu z osobami, o których 

wiedziałem/am, że są chore lub przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem 

epidemiologicznym,  

3) nie występują u mnie objawy/stany wskazujące na możliwość zakażenia koronawirusem 

SARSCoV-2 (duszność, stan podgorączkowy, objawy przeziębieniowe, gorączka kaszel, 

kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie*). 

 
 

25.09.2020 r. , .................................................... 
                                                                                                         czytelny podpis  
 
*źródło: www.gov.pl/web/koronawirus  
 

 

 

Klauzula informacyjna - RODO  

Zgodnie z art. 13 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) - zwanym 
RODO, informujemy iż:  
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostoja” w Jeleniej Górze;  
2) kontakt w sprawie ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” jest możliwy pod numerem  

tel. 75 755 27 81;  
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w celu ochrony zdrowia uczestników Walnego 
Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja”; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa;  

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;  
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu  
i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń;  

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli inne przepisy prawa nie stanowią inaczej;  

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.  

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;  
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 


