
ANKIETA OSOBOWA

ANKIETA COVID-19

REGULACJE RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) informuję, iż po 
dniu 25 maja 2018 roku przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na poniższych zasadach: Administratorem danych 
osobowych jest JOY DANCE Małgorzata Łuczak al. Wojska Polskiego 176/1, 71-335 Szczecin, adres email: joydance@wp.pl i pod tym 
adresem również można się skontaktować z Administratorem danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzane są na 
podstawie art.6 ust.1 lit. b, c i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016roku, dalej RODO w celu 
wykonania usługi, wykonania umowy oraz w celach rachunkowych i podatkowych a także prawnie uzasadnionym interesie w celu 
obsługi, dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw w razie zaistnienia sporu. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie 
podmioty którym na przekazywanie zezwalają przepisy prawa lub wymaga tego zrealizowanie umowy, w szczególności podmioty 
świadczące usługi rachunkowo – księgowe, podmioty świadczące usługi prawne podmioty świadczące usługi windykacyjne. W takim 
przypadku w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu 
ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Podanie danych 
jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do realizacji wskazanego celu i warunek konieczny do zawarcia i realizacji umowy, 
sprzedaży towarów oraz innych umów wykonywanych w ramach wzajemnej współpracy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie i 
realizację w/w umów i usług. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. Dane będą przetwarzane przez okres zawarcia i wykonywania praw oraz obowiązków związanych z realizacją danej 
umowy, w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3 lat od daty zakończenia świadczenia usług (dane 
służące od obsługi i realizacji umowy) oraz 6-ciu lat (informacje rozliczeniowe). Posiada Pan/Pani/Państwo prawo do dostępu do swoich 
danych, ich poprawienia i sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
– Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………………………………………..                       ………………………………………………………………………
MIEJSCOWOŚĆ i DATA                                                                                 PODPIS

nazwisko i imię uczestnika

data urodzenia uczestnika

PESEL

nazwisko i imię RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

numer kontaktowy

adres e-mail

Czy ma Pan/Pani jakiekolwiek objawy infekcji? TAK NIE

Czy w ciągu ostatnich 14 dni ktokolwiek z domowników miał objawy infekcji? TAK NIE

Czy w ciagu ostatnich 14 dni przebywał Pan/ Pani za granicą? 
jeżeli tak to w jakim Państwie                                                      ……………………………….

TAK NIE

Czy w ciagu ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą z potwierdzonym testem na 
COVID-19?

TAK NIE

Czy w ciagu osotniach 14 dni miał Pan/Pani kontak z osobą, która jest na kwarantannie? TAK NIE

Czy jest Pan/Pani objęty/objęta kwarantanną? TAK NIE

mailto:joydance@wp.pl

