
 

KWESTIONARIUSZ 
oceny ryzyka epidemiologicznego 

w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 

(dla interesantów/osób odwiedzających jednostki organizacyjne PIP) 

 

Szanowna Pani/ Szanowny Panie 

Mając na względzie potrzebę ochrony zdrowia i życia oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy pracownikom oraz osobom przebywającym w budynkach i na terenie jednostek 

organizacyjnych PIP, zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza oceny ryzyka 

epidemiologicznego. 

 

Kwestionariusz zostanie trwale zniszczony po upływie 30 dni od dnia wypełnienia. 
 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź. 

1. Czy przebywa Pani / Pan w obowiązkowej kwarantannie?   

□ NIE 

□ TAK 

2. Czy znajduje się Pani / Pan w okresie obowiązkowej izolacji w związku z podejrzeniem lub 

rozpoznaniem zachorowania na Covid-19?  

□ NIE 

□ TAK 

3. Czy ma Pani / Pan jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych ze szczególnym 

uwzględnieniem takich objawów jak kaszel, duszność oraz gorączka? 

□ NIE 

□ TAK 

4. Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani / miał Pan kontakt z kimś, kto jest podejrzewany lub 

zdiagnozowany jako przypadek zakażony wirusem SARS-CoV-2? 

□ NIE 

□ TAK 

 

5. Czy zdiagnozowano u Pani/ Pana przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (nie dotyczy osób 
wyleczonych z Covid-19)? 

 
□  NIE  

□  TAK 

6. Czy w ciągu ostatnich 14 dni była Pani / był Pan za granicą? 

□  NIE 

□  TAK 

Jeżeli zaznaczyła Pani /zaznaczył Pan odpowiedź TAK, to proszę wskazać: 

Miejsce wyjazdu (kraj): .............................................................................................................................  



Datę powrotu zza granicy: .......................................................................................................................................  

 

 
 
 

……………………………………………                                         ………………………………………….. 
(imię i nazwisko)                                                                                                              (numer telefonu) 
 
 

………………………………………………. 
(data  i godzina złożenia kwestionariusza) 
 

 

 

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną dotyczącą wirusa SARS-CoV-2 należy, podczas 

przebywania w budynkach i na terenie jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy: 

■ stosować maseczkę ochronną lub inną osłonę ust i nosa 

■ zdezynfekować dłonie przed wejściem do budynku 

■ nie podawać ręki na powitanie 

■ nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu (nie pocierać!), 

■ zachować bezpieczną odległość (1,5m – 2m ) od innych osób 

■  przebywać wyłącznie w wyznaczonych pomieszczeniach i strefach - nie przekraczać granic stref 

wydzielonych dla interesantów, zgodnie z udzielonym instruktażem (linie, przegrody, osłony z pleksi) 

■ podczas kichania i kaszlu należy zakryć usta oraz nos zgiętym łokciem 

■ unikać zgromadzeń i skupisk większej liczby osób. 

 

 

………………………………………… 

                                                                                                                                       (imię i nazwisko)                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
do kwestionariusza oceny ryzyka epidemiologicznego 

w związku z występowaniem wirusa SARS-CoV-2 
dla interesantów /osób odwiedzających jednostki organizacyjne PIP 

przy udzielaniu porad prawnych i/lub technicznych 
 

Zgodnie z art. 13 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), informuję że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Warszawie z siedzibą w 

Warszawie (01-231), przy ul. Płockiej 11/13. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, 

z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@warszawa.pip.gov.pl  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym ze względów związanych z interesem 

publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi, w związku z prawnymi regulacjami krajowymi z dziedziny walki z pandemią COVID-19, na podstawie 

art. 9 ust. 2 lit. i) oraz art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. 

4. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać uprawnione organy publiczne, w tym organy i służby sanitarne. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej na 

podstawie prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonego celu, do 

którego zostały zebrane, nie dłużej jednak niż 30 dni od daty zebrania tych danych. 

7. W okresie do 30 dni od daty pozyskania posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

9. Podanie Pani/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest  konieczne do realizacji celu do jakiego 

zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udzielenie osobistej porady prawnej/technicznej.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

 


