………………………………………………………………….
……………………………………………………...…………..

Klauzula informacyjna dla pracownika RG „Bogdanka” Sp. z o.o., wypełniającego Oświadczenie związane z
zagrożeniem zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2,

……………………………………………………

Imię, nazwisko, nr znaczka, oddział

miejscowość, data

1.

OŚWIADCZENIE NR 2 - ABSENCJA
2.
3.

Podejmując niezbędne środki ostrożności, w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem
SARS CoV-2, niniejszym oświadczam, że wg. mojej najlepszej wiedzy, przebywając
na……………………………...…………………. w okresie od ………….……..……… r. do ……………..……… r.
(rodzaj absencji, np.: zwolnienie lekarskie, urlop wypoczynkowy, itp.)



Miałem / nie miałem* bezpośredniego kontaktu z osobami, u których występuje podejrzenie zakażenia

SARS-CoV-2,
4.



Miałem / nie miałem* kontaktu z osobami, u których stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2,



Zostałem / nie zostałem* objęty kwarantanną, izolacją, izolacją domową lub nadzorem epidemiologicznym*
w okresie od …………………………………………



Zostałem

/

nie

zostałem*

poddany

badaniu

r. do …………………..…………………… r.
na

obecność

SARS-CoV-2,

jeśli

tak

to

5.
6.

wynik

7.

jest……………………….………………………………………….. (uzupełnić jeśli były wykonywane badania).



Mam / nie mam* objawów: gorączka, suchy kaszel, duszności, bóle mięśni, ogólne osłabienie, zawroty

głowy, zaburzenia percepcji smaku lub węchu.

8.

(*niepotrzebne skreślić)

9.

Jednocześnie informuję, że zapoznałem się z Zarządzeniem nr 01/2020 Kierownika Działu Górniczego RG „Bogdanka” Sp.
z o.o. z dnia 16.09.2020 r. w sprawie obowiązku przekazywania informacji do Pracodawcy dotyczących podejrzenia
zarażenia SARS-CoV-2 u Pracownika i w przypadku:
1. stwierdzenia u mnie zakażenia SARS-CoV-2 lub
2. po bezpośrednim kontakcie z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub
3. po bezpośrednim kontakcie z osobą, u której występuje podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 lub
4. w przypadku decyzji SANEPID-u lub innej jednostki organizacyjnej o skierowaniu mnie lub dobrowolnym poddaniu
się badaniom na obecność SARS-CoV-2, lub
5. występują u mnie następujące objawy: gorączka, suchy kaszel, duszności, bóle mięśni, ogólne osłabienie, zawroty
głowy, zaburzenia percepcji smaku lub węchu.
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie bezpośredniego przełożonego oraz Pracodawcę telefonicznie
(81 462 50 85) oraz mailowo na adres: covid@rgbogdanka.pl

10.
11.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zawartych w Oświadczeniu jest: RG „Bogdanka” Sp. z o.o. z
siedzibą w Bogdance, 21-013 Puchaczów, KRS 0000460937 NIP 627-273-54-05, REGON 243255890 (dalej:
Administrator lub RGB).
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych u Administratora to: iod@rgbogdanka.pl.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej: RODO – przetwarzanie
danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, obejmujących umożliwienie Administratorowi monitorowania przez Administratora sytuacji
związanej z zagrożeniem zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników Administratora oraz na terenie
zakładu Lubelskiego Węgla „BOGDANKA” S.A. z siedzibą w Bogdance, zwanego dalej: LWB (w którym Pan/Pani
wykonuje pracę na rzecz Administratora), z uwagi na bezpieczeństwo osób zatrudnionych u Administratora oraz
przebywających na terenie zakładu LWB, oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy
Panem/Panią a Administratorem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast ich niepodanie uniemożliwia realizacje wskazanego celu
przetwarzania.
Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom do tego upoważnionym, a także podmiotom
świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pana/Pani
danych osobowych dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, po czym dane będą
przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Administrator może
przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa
przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO.
Posiada Pani/Pan prawo żądania: a) dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO; b) ich
sprostowania – w granicach art. 16 RODO, c) ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO, d) ograniczenia
przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, e) przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, f) wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - w granicach art. 21 RODO
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane
Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@rgbogdanka.pl.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w opisanym wyżej celu i na wskazanej wyżej podstawie jest
niezależne od przetwarzania przez Administratora Pana/Pani danych w innych celach i na innych podstawach, a
niniejsza klauzula nie uchyla innych klauzul informacyjnych Panu/Pani doręczonych lub umieszczonych na
terenie zakładu Administratora.

…………………………………..

Potwierdzam zapoznanie się i zobowiązuję się do przestrzegania zarządzeń, regulaminów, instrukcji, zaleceń i poleceń
dotyczących zasad pobytu na terenie Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w zakresie bezpieczeństwa i higieny oraz
potwierdzam zapoznanie się z obowiązującymi w RG „Bogdanka” Sp. z o.o. i Lubelskim Węglu „Bogdanka” S.A zasadami
związanymi z zagrożeniem zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 i akceptuję te zasady. Ponadto potwierdzam
zapoznanie się z "Klauzulą informacyjną dla pracownika RG „Bogdanka” Sp. z o.o., wypełniającego Oświadczenie
związane z zagrożeniem zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2".
Zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Pracodawcy o wszystkich zmianach stanu faktycznego w zakresie
informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu - telefonicznie (81 462 50 85) oraz mailowo na adres:
covid@rgbogdanka.pl

(własnoręczny podpis)

Oświadczenie proszę wysłać na adres: planistka@rgbogdanka.pl
Telefon alarmowy RG w sprawach COVID: 81 462 50 85

…………………………………..
(własnoręczny podpis)

