
 

 
 
 
 

 
 

Edycja: 1-11.2021 
*) niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA 

PRZED SPOTKANIEM W SIEDZIBIE KB DORACO SP. Z O.O. 

  

Imię i nazwisko  ____________________________________________________________________________ 

Adres  ____________________________________________________________________________________ 

Nr telefonu, adres e-mail  ___________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko osoby, z którą jest Pani/Pan umówiony _________________________________________ 

Odpowiedzi na poniższe pytania pozwolą Korporacji Budowlanej Doraco Sp. z o.o. dokonać wstępnej weryfikacji 

symptomów SARS-CoV-2 czy może Pani/Pan wziąć udział w umówionym spotkaniu na terenie siedziby Spółki. 

Przedstawiciel ADO może wykonać pomiar temperatury i zadać dodatkowe pytania. 

Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan bliski kontakt z osobą, która przebywała na kwarantannie lub 

uzyskała dodatni wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2? 

Tak / Nie / odmawiam podania odpowiedzi *) 

Czy w ciągu ostatnich 14 dni miała Pani/miał Pan podwyższoną temperaturę ciała lub gorączkę? 

Tak / Nie / odmawiam podania odpowiedzi *) 

Czy obecnie występują u Pani/Pan np. gorączka, kaszel, duszność, trudności w oddychaniu, inne dolegliwości 

(np. bóle mięśni, bóle gardła, utrata węchu lub smaku)?  

Tak / Nie / odmawiam podania odpowiedzi *) 

Czy była Pani/ był Pan zaszczepiony przeciw COVID-19? 

Tak / Nie / odmawiam podania odpowiedzi *) 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Korporacja Budowlana Doraco Sp. z o.o. z siedzibą w 

Gdańsku przy ul. Opackiej 12 (ADO). Pani/Pana dane o stanie zdrowia będą przetwarzane przez ADO  

w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana 

zgody, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a i c RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Pani/Pana dane osobowe 

będą przechowywane przez okres kolejnych 14 dni. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia odpowiedniego 

postępowania epidemiologicznego w przypadku zaistnienia podejrzenia lub zachorowania na SARS-CoV-2. Brak 

ich podania uniemożliwi Pani/Panu udział w zaplanowanym spotkaniu. 

Zgoda 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ADO moich danych osobowych, które zostały przeze mnie 

udostępnione w niniejszym oświadczeniu w związku z udziałem w umówionym spotkaniu na terenie siedziby 

Spółki.  

Dodatkowo zobowiązuję się powiadomić ADO w sytuacji, jeżeli w ciągu kolejnych 10 dni uzyskam dodatni wynik 

testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2. 

_________________________________________ 
(data i podpis osoby) 


