
 

Załącznik 3 

 

Ankieta studenta dotycząca oceny możliwości wystąpienia zakażenia koronawirusem SARS CoV 2:  

  

  

  

Imię  i Nazwisko Studenta: …………………………………………..  

Numer albumu: …………………………………………………………  

Studia pierwszego, drugiego stopnia *  

Tryb studiów: studia stacjonarne, niestacjonarne*  

Wydział: ………………………………………………………………………… 

Kierunek studiów: …………………………………………………………….. Numer 

telefonu do kontaktu: ……………………………………………….  

  

  

1. Czy w ostatnich 14 dniach miał Pan/Pani kontakt z osobą/osobami, u których stwierdzono 

zakażenie SARS-CoV-2 lub z osobami przebywającymi w kwarantannie lub izolacji z racji 

możliwości zarażenia przebywał/a Pan/i w rejonach występowania zachorowań na COVID-19 ?  

TAK                            NIE  

  

2. Czy obecnie jest Pani/Pan w nadzorze epidemiologicznym/w czasie kwarantanny/ na zwolnieniu 

lekarskim ?  

TAK                          NIE  

  

3. Czy w ciągu ostatnich 24 godzin występowały u Pana/i następujące objawy ?  

Objawy  TAK  NIE  
jeśli TAK, od kiedy początek 

(data)  

temperatura 

powyżej 38 stopni  
      

duszność        

objawy  

przeziębieniowe np. 

katar, drapanie w 

gardle  

      

inne objawy…..        

  

  

4. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan (i)/któryś z domowników, za granicą w 

rejonach transmisji koronawirusa?  

TAK                            NIE  

  



 

5. Czy ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym  

(kwarantanna)?  

TAK                            NIE  

  

  

6. Czy obecnie występują u któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, 

wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności - trudności w nabieraniu powietrza i inne 

nietypowe)?  

TAK                            NIE  

  

7. Czy w ostatnich dwóch tygodniach występowały w/w objawy u kogoś z domowników?  

TAK                            NIE  

  

 

 Miejscowość                                                                                 data i podpis studenta  

  

  

  

Klauzula informacyjna   

  

  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej informuje, iż:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Techniczno-Humanistyczna w BielskuBiałej  

z siedzibą przy ulicy Willowej 2, 43-309 Bielsko-Biała;  

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr 33 8279 344 lub adresem email: 

iod@ath.bielsko.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem egzaminów 

dyplomowych w  okresie ograniczenia działalności Akademii Techniczno-Humanistycznej w BielskuBiałej, 

w tym między innymi dokumentowania przebiegu studiów, wykonywania przez Administratora obowiązków 

informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zmianami) oraz aktów wykonawczych wydanych 

na jej podstawie oraz monitoringu kariery zawodowej po ukończeniu studiów i wyrażonej przez Panią/Pana 

zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia 

wzajemnych roszczeń – w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a, c i f 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 (RODO);  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

- podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,  

- osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych,  

- podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych 

umów, w tym producentowi oprogramowania;   

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie przez administratora danych osobowych w dowolnym momencie, przy 

czym cofnięcie zgody na przetwarzanie i wykorzystanie danych dla potrzeb kształcenia, tj. realizacji procesu 



 

dydaktycznego i monitorowania jego realizacji, jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Cofnięcie zgody 

nie wpływa na zgodność przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody 

udzielonej przed jej cofnięciem;  

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;  

7) Podanie danych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz aktów 

wykonawczych wydanych na jej podstawie jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Nie podanie 

tych danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów;  

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 

profilowaniu;  

9) Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji  

międzynarodowej.  

  

 


