(nazwa jednostki)
ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI STUDENTA DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH
IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA……………………….………………………………………………………….
ROK STUDIÓW

……………………………………

GRUPA…………………………………………………………………………………

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE W RAMACH MODUŁU……………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu do kontaktu/ E-mail ……………………………………………………………………...
(WYBRANĄ ODPOWIEDŹ PROSZĘ ZAZNACZYĆ KRZYŻYKIEM)
1)

Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i)/ lub któryś z domowników, za granicą w rejonach transmisji
koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl)

⃝ Tak
⃝ Nie
2)

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2?

⃝ Tak
⃝ Nie
3)

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która przebywała w rejonach transmisji koronawirusa?
(lista krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl)

⃝ Tak
⃝ Nie
4)

Czy Pan(i) lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym /kwarantanną?
(właściwe podkreślić)

⃝ Tak
⃝ Nie
5)

Czy w ostatnich dwóch tygodniach /obecnie występują u Pana(i) objawy infekcji (gorączka powyżej 38 st., kaszel,
katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?

⃝ Tak
⃝ Nie
JEŚLI TAK TO JAKIE…………………………………………………………………………………………………………………………………….
6)

Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników ?

⃝ Tak
⃝ Nie

DATA………………………………GODZINA………………

……………………………………….…………………………………….
czytelny podpis STUDENTA

Obowiązek informacyjny
zgodnie z art. 9 ust.1 lit. i oraz 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (dalej „RODO”)
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą przy ul. Akademickiej 13, 20- 950 Lublin
2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem ul. Akademickiej 13, 20-950 Lublin lub pod adresem email:
anna.buchlinska@up.lublin.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia złożenia ankiety.

