Regulamin funkcjonowania Akademika Collegia
w czasie występowania epidemii COVID-19
Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS - CoV-2, w celu zapobiegania
powstania oraz rozprzestrzeniania się epidemii w Akademiku Collegia („Akademik”), minimalizując
ryzyko zakażenia przez najemców oraz pracowników Akademika, jak również wdrażając wytyczne
organów państwowych dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania, ustala się
co następujące:
1. Na terenie Akademika w ramach korzystania z części wspólnych obowiązuje bezwzględny
nakaz zasłaniania ust i nosa.
2. Należy regularnie korzystać ze środków dezynfekujących znajdujących się przy wejściu do
Akademika oraz innych wyznaczonych miejscach, zgodnie z wywieszoną instrukcją.
3. Czas przebywania najemcy przy recepcji należy ograniczyć do minimum. Za preferowaną
formę kontaktu z administracją Akademika należy uznać kontakt telefoniczny oraz mailowy.
4. Wskazuje się na konieczność zachowania co najmniej 2 metrów odległości między
rozmówcami.
5. Do jednoczesnego korzystania z windy będzie uprawnionych maksymalnie 2 osób.
6. Z uwagi na aktualne uwarunkowania epidemiologiczne i zalecenia Wojewódzką Stację
Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdańsku przebywanie w Akademiku gości z zewnątrz oraz
przyjmowanie ich w pokojach jest zakazane do czasu odwołania. Postanowienia § 5
Regulaminu nie stosuje się.
7. W przypadku powzięcia przez personel Akademika uzasadnionych podejrzeń co do możliwości
występowania choroby u najemcy wskazującej na zarażenie się wirusem SARS - CoV-2,
najemca zostanie poinstruowany o konieczności skontaktowania się lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej i zobowiązany do bieżącego informowania administracji Akademika o
dalszych podjętych krokach, powstrzymując się od przemieszczania po częściach wspólnych
Akademika. W ten sam sposób postąpi najemca, który zauważy u siebie objawy chorobowe.
8. W przypadku potwierdzonego zarażenia się wirusem SARS - CoV-2 przez najemcę Akademika,
wdrożone zostaną procedury wskazane przez Wojewódzką Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną.
Zaznacza się, że powyższe wytyczne będą mogły podlegać zmianom poprzez dostosowanie ich do
rekomendacji wskazanych przez właściwe organy państwowe. O wszelkich zmianach i konieczności
wdrożenia nowych procedur najemcy zostaną niezwłocznie poinformowani.
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OŚWIADCZENIE
związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS - CoV-2
Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS - CoV-2, w celu zapobiegania
powstania oraz rozprzestrzeniania się epidemii w Akademiku, minimalizując ryzyko zakażenia przez
najemców oraz pracowników Akademika, jak również wdrażając wytyczne organów państwowych
dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania, sporządza się niniejsze
oświadczenie.
Niniejszym oświadczam, że*:
1. W ciągu ostatnich 10 dni przebywałem/am poza granicami Polski:

TAK/NIE

w przypadku odpowiedzi TAK, proszę podać lokalizację oraz okres pobytu:
………………………………………………………………………………………………………...
2. Przebyłem/am zakażenie wirusem SARS - CoV-2, kończące się przeprowadzeniem testu dającego
wynik negatywny:
TAK/NIE
w przypadku odpowiedzi TAK, proszę podać okres poddania się kwarantannie oraz dzień
sporządzenia ostatniego testu dającego wynik negatywny:
………………………………………………………………………………………………………...
3. W ciągu ostatnich 10 dni miałem/am kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem
SARS - CoV-2:
TAK/NIE
4. W ciągu ostatnich 10 dni miałem/am kontakt z osobą, u której podejrzewa się zakażenie wirusem
SARS - CoV-2:
TAK/NIE
5. Dotychczasowi domownicy objęci są obecnie nadzorem epidemiologicznym w postaci skierowania
na kwarantannę:
TAK/NIE
6. Obecnie występują u mnie objawy infekcji wirusem SARS - CoV-2 (gorączka,
wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe):
7. Obecnie u dotychczasowych
SARS - CoV-2:

domowników

występują

w/w

objawy

kaszel,
katar,
TAK/NIE
infekcji

wirusem
TAK/NIE

Miejsce na dodatkowe wyjaśnienia:
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
Oświadczam ponadto, że niczego nie zataiłem/am, a powyższe dane są zgodne z prawdą.
Podpisując niniejsze oświadczenie potwierdzam i akceptuję jednocześnie postanowienia Regulaminu
funkcjonowania Akademika Collegia w czasie występowania epidemii COVID-19 znajdującego się pod
adresem: https://collegia.pl
* zaznaczyć właściwe

…………………………………
data i podpis
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS - CoV-2, w celu zapobiegania
powstania oraz rozprzestrzeniania się epidemii w Akademiku, minimalizując ryzyko zakażenia przez
najemców oraz pracowników Akademika, jak również wdrażając wytyczne organów państwowych
dotyczących zapewnienia bezpiecznych warunków zakwaterowania, przedstawia się niniejszą klauzulę
informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem
wypełnionego oświadczenia o stanie zdrowia.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Silver Rock Investment Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-244) przy Alei Grunwaldzkiej 82, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000398432, NIP: 7010317713,
REGON: 145836795, tel.: + 48 730 555 565, e-mail: biuro@collegia.pl (dalej jako:
„Administrator”).
2. Dane osobowe są gromadzone oraz przetwarzane w celu wdrożenia szczególnych procedur
związanych z zapobieganiem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS - CoV-2 wśród
najemców oraz pracowników Akademika Collegia.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ochrona żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO), wypełnianie obowiązku prawnego
ciążącego na Administratorze w zakresie wdrażania wytycznych organów państwowych
przeciwdziałających w rozprzestrzenianiu się wirusa SARS - CoV-2 (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz
niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia
publicznego (art. 9 ust. 2 lit. i) RODO).
4. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do
realizacji celów wskazanych w niniejszym dokumencie.
5. Podanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na konieczność realizacji przez
Administratora wytycznych właściwych organów państwowych w zakresie przeciwdziałania
rozprzestrzeniania się wirusa SARS - CoV-2.
6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe będą mogły być
przekazane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom,
upoważnionym zgodnie z przepisami prawa lub współpracującymi z Administratorem w zakresie
realizacji celów wskazanych w niniejszym dokumencie.
7. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia
sprzeciwu.
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

…………………………………
data i podpis
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