OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY
W ZWIĄZKU Z NADZWYCZAJNĄ SYTUACJĄ
ZWIĄZANĄ Z ZAGROŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2

Dane składającego oświadczenie:
Imię i Nazwisko: __________________________________
Firma przedsiębiorcy: ___________________________________
Numer NIP: ___________________________________
Adres wykonania usługi:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Numer
telefonu:
__________________________________
mail:________________________________

Adres

e-

W związku z koniecznością realizacji przez Interka Gawin Respondek spółka jawna z siedzibą w Oleśnie, ul.
Rynek 25, KRS: 0000674997 (dalej: Interka ) obowiązków ochrony zdrowia i życia swoich pracowników
poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, wynikających z art. 207 § 2 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 t.j. ze zm.), ze względu na szczególną
sytuację wynikającą z wprowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, niniejszym
składam następujące oświadczenie:

1. Oświadczam, że ani ja, ani żadna osób przebywających na terenie lokalu przedsiębiorstwa, będąca
pracownikiem lub osobą współpracującą, w którym zostanie wykonana usługa instalacji / serwisu lub inna
usługa dostępna w ofercie przez Interkę, nie została poddana kwarantannie w związku ze stanem
zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie
istnieją żadne przeciwskazania faktyczne dla zrealizowania usługi zgodnie z zamówieniem.
2. Oświadczam, że w lokalu przedsiębiorstwa zostały zapewnione warunki sanitarno-higieniczne pozwalające
ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w szczególności, takie jak dostęp do
środków higienicznych i dezynfekcyjnych oraz regularna dezynfekcja powierzchni biurowych.

3. Jestem świadomy, że w przypadku, niezłożenia niniejszego oświadczenia lub złożenia go niezgodnie z
prawdą, Interka ma prawo do odmowy wykonania usługi z uwagi na konieczność zachowania zasad
ochrony życia i zdrowia pracowników oraz klientów.
4. Mam świadomość konsekwencji prawnych wnikających ze złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, w
szczególności w postaci odpowiedzialności z tytułu nieprzestrzegania nakazów lub zakazów zawartych w
przepisach o chorobach zakaźnych oraz z tytułu narażenia na utratę zdrowia i życia innych osób w
przepisach o chorobach zakaźnych oraz z tytułu narażenia na utratę zdrowia i życia innych osób.

________________________________
Data i podpis składającego oświadczenie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (dalej
„RODO”) informujemy, iż:
I.
Dane Administratora
Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Interka Gawin Respondek spółka jawna z siedzibą w
Oleśnie, ul. Rynek 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem: 0000674997, NIP: 5761441186, REGON: 532198711, z Administratorem
danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: rodo@interka.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
II. Cel przetwarzania danych
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora do dbałości o
zdrowie, życie i bezpieczeństwo jego pracowników w związku ze świadczeniem na Pana/Pani rzecz usług
dotępu do internetu lub innych usług dostępnym w ofercie Administratora („Usługa”) oraz w celu zapewnienia
ochrony życia i zdrowia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COVID-2.
III. Podstawa prawna przetwarzania danych i okres przechowywania danych
Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest:
a)
podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) i
wykonania instalacji w lokalu – przez okres do czasu realizacji Usługi zgodnie z umową nie dłużej niż do
ustania i odwołania stanu epidemii przez właściwe organy władzy publicznej
b)
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze do dbałości o zdrowie, życie i
bezpieczeństwo jego pracowników (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) - przez okres niezbędny do realizacji Usługi nie
dłużej niż do ustania i odwołania stanu epidemii przez właściwe organy władzy publicznej
Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych wrażliwych tj. danych o stanie zdrowia jest:
i) wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona przez osobę, której dane dotyczą (art. 9
ust. 2 pkt a) RODO) - przez okres niezbędny do realizacji Usługi, nie dłużej niż do ustania i odwołania stanu
epidemii przez właściwe organy władzy publicznej,
ii)
wypełnienie obowiązków przez Administratora w dziedzinie prawa pracy (art. 9 ust. 2 pkt b) RODO) przez okres niezbędny do realizacji Usługi, nie dłużej niż do ustania i odwołania stanu epidemii przez
właściwe organy władzy publicznej,
iii) względy związane z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego – ochrona przed poważnymi
transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust. 2 pkt i) RODO) – przez okres niezbędny do realizacji
Usługi, nie dłużej niż do ustania i odwołania stanu epidemii przez właściwe organy władzy publicznej.
IV.
Dane osobowe jakie przetwarzamy
Przetwarzane są następujące kategorie danych imię i nazwisko, numer telefonu, numer PESEL, adres
zamieszkania, dane dotyczące stanu zdrowia.
Przetwarzane dane osobowe mogące stanowić dane wrażliwe: dane dotyczące stanu zdrowia.
V. Odbiorcy danych osobowych
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom i instytucjom sanitarno-epidemiologicznym,
na ich żądanie.
VI. Uprawnienia dotyczące ochrony danych osobowych
Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia
(„prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia ich przetwarzania, przekazania do innego administratora lub
złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna
Pani / Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
VII. Pozostałe
Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak jest konieczne do zawarcia umowy o
świadczenie usług z Administratorem – bez podania danych osobowych nie jest możliwe wykonanie usługi
przez Administratora.
VIII. Profilowania i przetwarzanie danych osobowych poza EOG
Państwa dane nie podlegają profilowaniu. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza EOG.

