
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА АНКЕТА

Ім'я і прізвище ........................................................................................................................................................................

онтактний номер телефону .............................................................................................................................................

1. Чи відчуваєте ви чи хтось із членів вашої родини зараз симптоми інфекції
   (жар, кашель, нежить, висип, болі в м'язах, біль у горлі, інші прояви)?

2. Чи протягом останніх 14 днів у вас були контакти з людиною, у якої підтверджено
     інфікування вірусом SARS CoV-2?

3. Чи перебуваєте ви чи хтось із членів вашої родини зараз під епідеміологічним наглядом 
     (карантин)?

Дата: ........................................................................                          Підпис: ..........................................................................

Так Ні

Так Ні

Так Ні

Marine Medical Service
Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, III piętro biurowca Pazim
tel. 91 359 42 00 / e-mail: info@mms.szczecin.pl
www.marinemedical.pl

Інформація:
Я підтверджую, що наведена вище частина анкети була правдиво заповнена мною, що я 
підтверджую нижче своїм підписом. Надання правдивої інформації необхідне для забезпечення 
безпеки інших пацієнтів та персоналу клініки.

Позитивна відповідь на одне з трьох зазначених вище питань позбавляє вас права здійснити 
візит.



КОГО СТОСУЄТЬСЯ ЦЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ?
Адресатами інформаційного зобов’язання є особи, які надають Marine Medical Service інформацію 
для проведення попереднього кваліфікаційного анкетування  в напрямку інфікування 
коронавірусом SARS CoV-2.

ХТО Є АДМІНІСТРАТОРОМ ДАНИХ?
Відповідно до загального положення про захист даних (RODO), адміністратором ваших 
персональних даних є PAZIM ТзОВ, пл. Родла, 8 70-419 Щецин. Зв'язок з Адміністратором: поштова 
адреса: пл. Родла, 8, 70-419 Щецин. Адміністратор даних несе відповідальність за безпеку наданих 
персональних даних та їх обробку відповідно до чинного законодавства.

З ЯКОЮ МЕТОЮ І НА ЯКІЙ ПРАВОВІЙ ПІДСТАВІ МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ДАНІ?
У зв’язку з пандемією вірусу SARS-CoV-2, що викликає COVID-19, Адміністратор застосовує 
рекомендації для надання базової медичної допомоги та медичної нічної та святкової (у вихідні дні) 
допомоги, які розроблені Головним Санітарним Інспектором.
Дані пацієнтів (контактні дані та дані про стан здоров’я), зібрані за допомогою вступної анкети, 
можуть бути використані для передачі їх санітарним службам або службам екстреної допомоги у 
разі підтвердження інфікування коронавірусом SARS CoV-2 (правова основа – ст. 6 р.1 літ. c, ст. 6 р.1 
літ. f RODO, ст. 9 р.2 літ. h RODO) - «виконання юридичного зобов'язання», «законний інтерес», 
«обробка необхідна для цілей оздоровчої профілактики».
Повідомляємо також, що дані не будуть використовуватися для прийняття рішень, заснованих 
виключно на автоматизованій обробці персональних даних, включаючи профілювання в розумінні 
ст. 22 RODO.
Надання персональних даних є необхідним у зв’язку з необхідністю виконання Адміністратором 
рекомендацій Головного Санітарного Інспектора.

ЯК ДОВГО МИ БУДЕМО ВИКОРИСТОВУВАТИ ДАНІ? 
Ми будемо використовувати дані протягом періоду, впродовж якого санітарні служби або служби 
екстреної допомоги можуть звертатися до Адміністратора по ці дані, тобто максимально до 
скасування стану пандемії.

ЯКІ ВИ МАЄТЕ ПРАВА?
Ви можете подати до нас запит на: доступ до персональних даних (інформація про персональні дані, 
що обробляються та копії даних), виправлення даних (якщо вони неправдиві), передачу даних (у 
випадках, зазначених у RODO), видалення або обмеження обробки персональних даних - за 
правилами, зазначеними в RODO.
Незалежно від перерахованих вище прав, ви можете в будь-який час заперечити проти обробки 
ваших даних, якщо законною підставою для цього є юридично обгрунтовані докази.
Ви також маєте право подати скаргу до Голови Управління захисту персональних даних, якщо 
вважаєте, що обробка ваших персональних даних порушує закон.

КОМУ МИ ПЕРЕДАЄМО ВАШІ ДАНІ?
З дотриманням усіх гарантій безпеки даних, ваші дані можуть бути передані - окрім уповноважених 
Адміністратором осіб - іншим юридичним особам, уповноваженим відповідно до законодавства або 
які співпрацюють з Адміністратором у сфері реалізації цілей, вказаних у цьому документі.

ЯК ВИ МОЖЕТЕ ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ У СПРАВІ ЗАХИСТУ  ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?
У справах, пов'язаних з захистом персональних даних, звертайтеся до нашого  інспектора охорони 
даних (IOD): iod@pazim.pl.


