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Oświadczenie uczestnika egzaminu dyplomowego organizowanego
przez Uniwersytet Jagielloński - Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
w związku ze stanem epidemii COVID-19
W związku z uczestnictwem w egzaminie dyplomowym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński
– Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ z siedzibą w Krakowie, ul. St. Łojasiewicza 4, 30348 Kraków oraz działaniami profilaktycznymi wynikającymi z zagrożeniem SARS- CoV- 2
Ja, niżej podpisana/y: __________________________________________________________,
1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających
złożenie oświadczenia:
1) nie jestem i nie zostałam/em zakażona/y wirusem SARS-COV-2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) nie obserwuję u siebie takich objawów jak: • gorączka • kaszel • duszność;
4) nie zamieszkuję ani nie pozostaję w bezpośrednim kontakcie z osobami, które przebywały na
kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym w ciągu ostatnich 14 dni;
5) nie przebywałem/am za granicą w ciągu ostatnich 14 dni;
5. nie zamieszkuję ani nie pozostaję w bezpośrednim kontakcie z osobami, które przebywały za
granicą w ciągu ostatnich 14 dni;
2. W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od dnia mojego udziału w egzaminie dyplomowym
organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
UJ wystąpią̨ u mnie objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję̨ się̨ niezwłocznie poinformować́ o
tym fakcie właściwe miejscowo służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Uniwersytet
Jagielloński – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ na adres mailowy:
wziks.dziekanat@uj.edu.pl
oraz
podjąć́
niezbędne
kroki
wg
wskazań́
GIS
https://www.gov.pl/web/koronawirus.
3. Zobowiązuję̨ się do przestrzegania wymogów reżimu sanitarnego dotyczących zasad bezpiecznego
funkcjonowania Uniwersytet Jagielloński – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w
trackie epidemii COVID-19 dostępnych pod adresem: https://wzks.uj.edu.pl/
4. Wyrażam zgodę̨ na umieszczenie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu w zbiorze
danych osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
UJ z siedzibą w Krakowie, ul. St. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków – w celu przekazania na żądanie
właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729
Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego na wypadek mojego
zakażenia lub wykrycia, że przebywałem/am w bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną, zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania SARS–
CoV–2 (COVID-19).
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dot. zebrania oświadczenia od osób biorących udział w egzaminach dyplomowych w celu
przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych w oświadczeniu jest Uniwersytet
Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków,
pokój nr 27. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu
12 663 12 25, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa
SARS-CoV-2. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. e)
RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym jakim jest ochrona zdrowia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej w związku z motywem 46 preambuły RODO. Przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych służy wyłącznie monitorowaniu kontaktów na wypadek zaistnienia ryzyka zarażenia się
SARS-CoV-2 i jednocześnie jest niezbędne do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy pracownikom UJ.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 14 dni od daty udziału w egzaminie
dyplomowym;
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w egzaminie
dyplomowym;
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w odpowiedzi na żądania
służb sanitarnych i medycznych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar
Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i
uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że
dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych
w RODO;
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani
profilowania;
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie
uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
__________________________________
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