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ADRES ZAMIESZKANIA WYKONUJĄCY ZABIEG 

Ocena ryzyka zakażenia SARS-COV-2

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał/a Pan/i za granicą Polski? T N

Czy miał/a Pan/i osobisty kontakt z kimś, kto w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał za granicą? T N
Czy jest Pan/i objęty/a nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną*? T N

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni miał/a Pan/i osobisty kontakt z osobą objętą nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną*? T N

Czy obecnie występują u Pana/i objawy infekcji lub objawy takie występowały u Pana/i w ciągu ostatnich 2 tygodni?
OBJAWY: gorączka, kaszel, duszności, katar, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe: np. utrata węchu, wysypka

T N

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni miał/a Pan/i osobisty kontakt z kimś, u kogo występują/występowały objawy infekcji?
OBJAWY: gorączka, kaszel, duszności, katar, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe: np. utrata węchu, wysypka

T N

WYJAŚNIENIE OŚWIADCZENIE

Kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej, która była 
narażona na zakażenie koronawirusem (art. 2 pkt 12 
ustawy o zap. Zakaż.),
nadzór epidemiologiczny - obserwacja osoby 
zakażonej lub podejrzanej o zakażenie koronawirusem 
bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się (z 
zaleceniem jego ograniczenia do minimum) (art. 2 pkt 4 
ustawy o zap. Zakaż.),
podejrzany o zakażenie - osoba, u której nie występują 
objawy zakażenia ani choroby zakaźnej, która miała 
styczność ze źródłem zakażenia, a charakter czynnika 
zakaźnego i okoliczności styczności uzasadniają 
podejrzenie zakażenia (art. 2 pkt 21 ustawy o zap. 
Zakaż.)

OŚwiadczam pod rygorem odpowiedzialności za ewentualne skutki podania przeze mnie 
nieprawdziwych informacji, że:
udzieliłem wszelkich informacji dotyczących mojego pobytu w krajach, gdzie występuje transmisja 
koronawirusa oraz kontaktu z osobami podejrzanymi o możliwość zakażenia się lub zakażonymi w
ciągu ostatnich 2 tygodni, a także dotyczących ewentualnych objawów chorobowych i 
oświadczam, że informacje te są zgodne z prawdą.
Ponadto oświadczam, że
zostałem poinformowany, że pomimo zastosowania środków ochronnych w trakcie zabiegu 
istnieje zagrożenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
rozumiem, że na chwilę obecną nie są znane wszelkie skutki i ryzyka związane z tym 
zagrożeniem,
zostałem poinformowany, że powikłaniem COVID-19 może być nawet śmierć,
po uzyskaniu powyższych informacji zgadzam się na zabieg pomimo podwyższonego ryzyka 
wywołanego zagrożeniem zakażenia koronawirusem

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli 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) informuję, iż:Administratorem Twoich 

danych osobowych jest Strefa Urody Iwona Kaczówka, Maciej Kaczówka s.c. ul. Garbarska 31a, 33-100 Tarnów NIP: 873-325-09-26.Twoje dane osobowe podawane przez 

wykonaniem usługi będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w  Strefa Urody Iwona Kaczówka, Maciej Kaczówka s.c. ul. Garbarska 31a, 33-100 Tarnów NIP: 8733250926. W przypadku ich 

niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w 

celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:-  marketingu własnych produktów lub usług,- dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją 

usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze 

zm.).Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi 

poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, itp. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, 

a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie 

ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.Posiadasz też 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej 

cofnięciem.Twoje dane będą/ nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 ..................................................................................
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