
 

Formularz informacyjny dotyczący miejsc pobytu 
 

 

 

 

Firma: 
nazwa firmy 

 

Firma: 
adres 

 

Pracownik: 
imię, nazwisko 

 

Stałe miejsce zamieszkania: 
kraj, region, miejscowość 

 

Miejsce, w którym pracownik zazwyczaj 
wykonuje pracę: 
kraj, region, miejscowość 

 

miejsca pobytu (z wyjątkiem miejsca 

zamieszkania i miejsca pracy) odwiedzone 

w ciągu ostatnich dwóch tygodni: kraj, region, 

miejscowość 

 

Czy obecnie lub w ciągu ostatnich dwóch 
tygodni miał(a) Pan(i) dolegliwości takie jak 
kaszel, gorączka lub skrócony oddech? Jeżeli 
tak, jakie? (TAK, NIE) 

 

Czy miał(a) Pan(i) kontakt z osobą 

podejrzaną o zakażenie wirusem Covid-

19? (TAK, NIE) 

 

Miejscowość, data  

Podpis  

 

Składając podpis, potwierdzam zapoznanie się z oświadczeniem zgody umieszczonym na 
odwrocie oraz jego akceptację. 



 

Oświadczenie zgody: 

 

Wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę na przetwarzanie moich, podanych na odwrocie, danych 

osobowych dotyczących miejsc pobytu oraz wszelkich objawów zakażenia wirusem COVID-19 

przez voestalpine Railpro BV / voestalpine WBN BV, Nieuwe Crailoseweg 8, 1222 AB Hilversum, 

Netherlands. 

 

Przetwarzanie odbywa się wyłącznie do celów firmy voestalpine Railpro BV / voestalpine WBN BV 

oraz na jej żądanie, aby w przypadku ryzyka zakażenia spowodowanego przez moją osobę – 

w związku z wystąpieniem specyficznych objawów oraz pobytem w obszarze ryzyka lub 

rozprzestrzeniania się „koronawirusa” (COVID-19) – firma mogła podjąć odpowiednie środki. 

Dane osobowe dotyczące mojego pobytu to: imię i nazwisko, stałe miejsce zamieszkania (kraj, 

region, miejscowość), miejsce, w którym zazwyczaj wykonuję pracę (kraj, region, miejscowość), 

miejsca pobytu (z wyjątkiem miejsca zamieszkania i miejsca pracy) odwiedzane w ciągu dwóch 

ostatnich tygodni (kraj, region, miejscowość). 

 

Przetwarzanie (w szczególności gromadzenie, przekazywanie itp.) moich danych osobowych 

odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

Niniejsze oświadczenie obowiązuje na czas nieokreślony bez uszczerbku dla mojego odwołania. 

Mam świadomość mojego prawa do odwołania niniejszej zgody, 

udzielonej firmie voestalpine Railpro BV / voestalpine WBN BV będącej „administratorem” 

w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO, w dowolnym momencie listownie na adres voestalpine Railpro BV / 

voestalpine WBN BV, Nieuwe Crailoseweg 8, 1222 AB Hilversum, Netherlands i lub mailowo 

communicatie@railpro.nl, bez naruszenia legalności przetwarzania danych, które nastąpiło do 

momentu odwołania zgody. Ponadto przysługuje mi prawo dostępu do danych, do sprostowania 

danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych, a także do przenoszenia danych. Mam również możliwość wniesienia skargi do 

odpowiedniego organu nadzorczego, jeżeli stwierdzę, że moje dane są przetwarzane niezgodnie 

z prawem. 


