ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA
Ankieta epidemiologiczna do obowiązkowego wypełnienia przez osoby zamierzające wziąć udział
w wydarzeniu– III International Conference of Casting and Materials Engineering ICCME 2021
w dniach 4-5 listopada 2021

Imię i nazwisko:

………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy:

………………………………………………………………………………………………………………

1. Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję „Regulamin Bezpieczeństwa” dotyczący zasad
bezpieczeństwa epidemiologicznego obowiązujących podczas III International Conference of Casting and
Materials Engineering ICCME 2021 i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
2. Przyjmuję do wiadomości, że jako uczestnik wydarzenia mogę być poddany pomiarowi temperatury.
3. Oświadczam, że w momencie wypełniania ankiety nie przebywam na kwarantannie ani w izolacji.
4. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/am bezpośredniego kontaktu z: osobą
z potwierdzonym zakażeniem COVID-19 lub osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19
lub osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zarażoną.
5. Oświadczam, że w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem/łam objawów chorobowych, w szczególności
podwyższonej temperatury, kaszlu, problemów z oddychaniem.
Oświadczam, że jeśli pomiędzy dniem wypełnienia ankiety, a zakończeniem udziału w wydarzeniu powyższe
informacje ulegną zmianie, nie wezmę udziału w wydarzeniu lub przerwę swój udział
i natychmiast poinformuję Organizatorów wydarzenia o zaistniałej sytuacji.

Oświadczenie dobrowolne
/osoba odmawiająca udzielenia informacji o zaszczepieniu jest automatycznie zaliczana do osób niezaszczepionych i
wliczana do obowiązujących limitów/

Oświadczam, że jestem osobą w pełni zaszczepioną przeciwko COVID-19

□

TAK

□

NIE

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, ul. Dukatów 8,
31-431 Kraków, e-mail: zg@stowarzyszenie-stop.pl oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, al. Mickiewicza 30-059
Kraków, e-mail: iodo@agh.edu.pl
2. Celem przetwarzania powyższych danych jest monitoring potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się
COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych na podstawie RODO art. 9 ust. 2 lit. i i informacji o zaszczepieniu art. 9 ust.
2 lit a oraz art. 17 ustawy 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).
3. W razie konieczności Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, np.
właściwemu Inspektorowi Sanitarnemu.
4. Pani/Pana dane podane wyżej przechowywane będą do upływu 14 dni od dnia zakończenia wydarzenia.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez wypełnienia oświadczenia o bieżącym stanie zdrowia (ankieta
epidemiologiczna) uczestnik nie może wziąć udziału w wydarzeniu. Osoba, która odmówi udzielenia informacji o
zaszczepieniu jest automatycznie zaliczana do osób niezaszczepionych i liczona do aktualnego limitu osób na 1 m2.
6. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym prawa osób, których dane
dotyczą znajdują się na stronie: https://stowarzyszenie-stop.pl/do-pobrania/ i https://www.agh.edu.pl/rodo/informacja-oprzetwarzaniu-danych-osobowych/uczestnik-konferencji-wydarzenia-naukowego/

