
Nazwa placówki: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH   

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI UCZNIA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO 

EGZAMINU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH 

 

 

Imię i nazwisko   

 

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni Państwa syn lub któryś z domowników miał kontakt  
z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2? 

Tak     Nie 

2. Czy w okresie ostatnich 14 dni Państwa syn  lub któryś z domowników miał kontakt 
 z osobą, która przebywała w rejonach transmisji koronawirusa?  

 Tak     Nie 

3. Czy Państwa syn  lub ktoś z domowników jest obecnie objęty nadzorem 
epidemiologicznym (kwarantanna)? 

Tak     Nie 

4. Czy obecnie występują lub w okresie ostatnich dwóch tygodni występowały   
u Państwa syna lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, 
wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)? 

Tak     Nie 

 

Inne nietypowe. Proszę podać jakie? 

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

 

INFORMACJA: 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i zdaję sobie sprawę, że zatajenie istotnych informacji 

związanych z koronawirusem naraża mnie na odpowiedzialność cywilną (odszkodowawczą), a w przypadku, 

gdy okaże się, że ja lub któryś z domowników jest chory - również na odpowiedzialność karną. 

Jaworzno, dnia, ………………………….. 

…………………………… 

                      czytelny podpis rodzica 

 
Klauzula informacyjna dot. ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów, w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego 

chorobę o nazwie COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

Na podstawie 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), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że: 

informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Zespól Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Jaworznie. przy ul. 

Towarowej 6  jako Administratora Danych Osobowych. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z 

Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Jeżeli chcą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 

Osobowych, proszę pisać pod adres e-mail: natalia@informatics.jaworzno.pl. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 RODO, m.in. 

realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami. Państwa dane będziemy przechowywać 

do czaasu zrealizowania sprawy, w której się z nami Państwo kontaktują, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych lub 

momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Po spełnieniu określonych w RODO 

przesłanek przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, 

jednak niezbędne do załatwienia Państwa sprawy. 

mailto:natalia@informatics.jaworzno.pl

