
 

ANKIETA BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO  
(2 semestr 2020 r.) 

 

DZIAŁ SZKOLENIA APLIKANTÓW ADWOKACKICH 
OKREGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ W WARSZAWIE 

  

 

Imię i nazwisko aplikanta: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr wpisu: WAW/APL/……………………… Dzień zajęć …….…………………………2020 r., Grupa ……………………….  

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Zgodnie z rekomendacją GIS w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz osób prowadzących zajęcia, 

prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 

Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał Pan/Pani/dziecko/podopieczny poza granicami kraju  

w rejonach, w których zostały wprowadzone obostrzenia z powody podwyższonego wskaźnika zakażeń 

koronawirusem SARS-COV-2? 

TAK     NIE 

 

Czy w okresie ostatnich 14 dni miał Pan/Pani kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie 

koronawirusem SARS-COS-2? 

TAK     NIE 

 

Czy Pan/Pani/dziecko/podopieczny lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem 

epidemiologicznym (kwarantanną)? 

TAK     NIE 

 

Czy aktualnie występują u Pana/Pani/dziecka/podopiecznego poniższe objawy infekcji: 

1. GORĄCZKA    TAK   NIE 

2. KASZEL     TAK   NIE 

3. DUSZNOŚCI    TAK   NIE 

4. BÓL MIĘSNI    TAK   NIE 

5. BÓŁ GARDŁA    TAK   NIE 

 

6. Inne nietypowe objawy: ………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

 

Warszawa, dnia …………………. 2020 r.   Podpis Aplikanta: ……………………………………………………… 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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),dalej jako RODO, publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 

informujemy, iż:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (00-536) 

al. Ujazdowskie 49, dalej jako: Administrator.  

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt  

za pośrednictwem maila  iod@ora-warszawa.com.pl lub poczty tradycyjnej na adres jw.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit d RODO – w celu realizacji 

działań prewencyjnych i zapobiegawczych związanych ze stanem epidemii wirusa Covid-19 oraz 

ochrony żywotnych interesów osób uczestniczących w zajęciach.   

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania określonych 

powyżej celów, nie dłużej niż 1 miesiąc.  

Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom współpracującym z nami na podstawie 

zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, organom adwokatury oraz 

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (w tym np. sanepidowi).  

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych w dowolnym momencie (jeśli dochodzi do przetwarzania na podstawie zgody; cofnięcie 

zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem), w określonych prawem przypadkach – prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, ponadto – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych). 

W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail: 

iod@ora-warszawa.com.pl  

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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