
Szpital Nowowiejski 

 ANKIETA COVID-19 

Data, godzina.............................. 

Imię i nazwisko..................................................................................................PESEL..................................... 

Adres..................................................................................................................Telefon..................................... 

1. Podejrzenie o objawy COVID-19  ٭ 

 Tak Nie 

Gorączka powyżej 38’C   

Kaszel   

Uczucie duszności   

Bez objawów   

 

2. Czy w okresie ostatnich dni 14 miał(a) Pan(i) kontakt z osobą podejrzaną lub chorą na COVID-19? ٭ 

Tak   □       Nie    □ 

3. Czy jest Pan(i) objęty(a) kwarantanną? ٭ 

Tak   □       Nie    □ 

4. Czy był(a) Pan(i) szczepiona p/COVID -19? ٭ 

      Tak   □       Nie    □ 

 odpowiednie zaznacz ٭

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychia-

trycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, NIP: 5261744274 dalej zwany: „Szpi-

tal Nowowiejski”; 
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwa-

rzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@szpitalnowowiejski.pl; 

3) Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa w celu rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 14 dni roboczych, a następnie zostaną trwale zniszczone; 
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia prze-

twarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momen-

cie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczą narusza przepisów ogólnych RODO; 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. 

                                                                                                                            

 

 

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

                                                                                                                                                                     Podpis   


