
Ankieta o stanie zdrowia 

 

………………………………………………………….. 

nazwa wydarzenia/wizyty w Muzeum 

 

…………………………………………………………….. 

termin wydarzenia/wizyty w Muzeum 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko Pana/Pani/dziecka/*  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli 
 

TAK NIE 

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał 

Pan/Pani/dziecko/* za granicą? 

 

  

Czy Pan/Pani/dziecko/* jest obecnie objęty  nadzorem 

epidemiologicznym (kwarantanną)? 

 

  

Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/*  objawy 

infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, 

bóle gardła)? 

 

  

Czy obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodniach 

występowały w/w objawy u kogoś z domowników? 

 

  

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury przed wydarzeniem/wizytą. 

Podpis Pana/Pani/ rodzica/opiekuna prawnego*:   …….………………………………………………….……...... 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Ankieta o stanie zdrowia  Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 19/2021 
Dyrektora Zarządzającego Muzeum Ziemi Kozielskiej  

                                                                       w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 01 października 2021 r. 

                                                          
…………………………………………………………….. 
nazwa wydarzenia/wizyty w Muzeum 

 

………………………………………………………………… 

termin wydarzenia/wizyty w Muzeum 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko Pana/Pani/dziecka/*  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy 

Prosimy o wypełnienie poniższej tabeli 
 

TAK NIE 

Czy w ciągu ostatnich 2 tygodni przebywał 

Pan/Pani/dziecko/* za granicą? 

 

  

Czy Pan/Pani/dziecko/* jest obecnie objęty  nadzorem 

epidemiologicznym (kwarantanną)? 

 

  

Czy obecnie występują u Pana/Pani/dziecka/*  objawy 

infekcji? (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, 

bóle gardła)? 

 

  

Czy obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch tygodniach 

występowały w/w objawy u kogoś z domowników? 

 

  

 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury przed wydarzeniem. 

Podpis Pana/Pani/ rodzica/opiekuna prawnego*:   …….………………………………………………….……...... 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego 

chorobę o nazwie COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Kozielskiej  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych- iod@muzeumkozle.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania,                   

a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób 

zakaźnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. d i e RODO w związku 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. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane organom rządowej administracji zespolonej                                 

w województwie oraz właściwej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

6. Dane osobowe i dokumentacja z wywiadu będą przechowywane przez okres 14 dni.                                  

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

prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować 

odmową uczestnictwa w wydarzeniu. 

 

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.  

 

Imię i nazwisko …….………………………………………….…….……...... 

 

Data i podpis ................................................... 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

dotycząca ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego 

chorobę o nazwie COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Kozielskiej  

w Kędzierzynie-Koźlu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - iod@muzeumkozle.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana/dziecka będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania,                   

a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób 

zakaźnych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. d i e RODO w związku 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. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane organom rządowej administracji zespolonej                                 

w województwie oraz właściwej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

6. Dane osobowe i dokumentacja z wywiadu będą przechowywane przez okres 14 dni.                                  

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

prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia 

zgody oraz prawo do przenoszenia danych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, jednakże jej brak może skutkować 

odmową uczestnictwa w wydarzeniu. 

 

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 

przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.  

 

Imię i nazwisko …….………………………………………….…….……...... 

 

Data i podpis .................................................. 
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