
OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA - COVID-19  
W ZWIĄZKU Z UCZESTNICTWEM W ZEBRANIU OBWODOWYM  

ŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP 
 

Oświadczam, że:  
• nie jestem osobą zakażoną SARS-CoV-2 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie 
występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji),  
• nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym,  
• w ostatnich 10 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną o zakażenie 
SARS-CoV-2 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.  
• zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem SARS-
CoV-2,  

 nie będę wnosił/ła żadnych roszczeń w stosunku do SLOIA RP w razie zakażenia SARS-CoV-2 podczas 
uczestnictwa w zebraniu, 

 biorę pełną odpowiedzialność za oświadczenie dotyczące mojego stanu zdrowia. 
Zobowiązuję się również do poinformowania SLOIA RP, gdyby w trakcie zebrania lub okresie bezpośrednio 

po nich następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie 

koronawirusem.  

 

……………................................................  

Imię i nazwisko  

 

…………………………................................                                                      ……………................................  

data i podpis                                                                                                 Numer telefonu  
 

 

Obowiązek informacyjny RODO:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w 

Warszawie , ul. Stawki 2A, NIP: 5252228219 (dalej: IARP). Współadministratorem zbioru danych jest właściwa dla 

Państwa terytorialnie Okręgowa Izba Architektów (dalej: Izba Okręgowa). Wykaz danych adresowych i kontaktowych 

Izb Okręgowych opublikowany został na stronie internetowej Izby Krajowej: 

http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=33 .  

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO), który nadzoruje prawidłowość przetwarzania Pana/Pani danych 

osobowych – Paweł Wójcicki, e-mail: wojcicki@izbaarchitektow.pl , tel. 22 827 85 14.  

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a. art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO w zw. z ustawą 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. 2020 poz. 374).  

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora celem zapobiegania, przeciwdziałania, 

ograniczania rozprzestrzeniania się, zwalczania i zabezpieczenia naszych pracowników przed zarażeniem wirusem 

COVID-19 w trakcie zebrania obwodowego.  

5. Dane osobowe będą wówczas udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

przepisów obowiązującego prawa.  

6. Zebrane dane są przechowywane przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Po tym okresie podlegają usunięciu. Dane te 

mogą być przechowywane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy lub zakończenia postępowania.  

7. Posiada wówczas Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=33
mailto:wojcicki@izbaarchitektow.pl

