Oświadczenie uczestnika wyjazdu w celach dydaktycznych/artystycznych/naukowych lub zajęć
odbywanych poza infrastrukturą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
w związku ze stanem epidemii COVID-19

Ja, niżej podpisana/-y
Nr telefonu:
1. Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy w okresie ostatnich 14 dni, poprzedzających

złożenie oświadczenia:
1) nie jestem zakażona/-y wirusem SARS-COV-2;
2) nie przebywam na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
3) nie miałam/-em kontaktu z osobą chorą lub objętą kwarantanną/izolacją w związku z COVID-19

w ostatnich 14 dniach;
4) nie wystąpiła u mnie podwyższona temperatura ciała lub inny objaw zakażenia COVID-19 (np.

utrata węchu lub odczucia smaku, duszności, kaszel) lub objawy innej choroby zakaźnej.
2. W przypadku, gdy w terminie 14 dni od dnia mojego powrotu z wyjazdu/zajęć, wystąpią u mnie

objawy zakażenia COVID-19, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym fakcie właściwe
służby sanitarne i epidemiologiczne, a także Dziekanat Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu na adres mailowy: piekne@umk.pl oraz podjąć inne niezbędne kroki,
według wskazań GIS, dostępnych na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus.
3. Oświadczam, że zapoznałam/-em się z ogólnymi procedurami przestrzegania zasad bezpieczeństwa

epidemicznego (https://www.gov.pl/web/koronawirus) oraz przepisami obowiązującymi w tym
zakresie

dla

społeczności

UMK

(https://www.umk.pl/koronawirus/studenci-

i-doktoranci/;

https://www.umk.pl/koronawirus/ogolne-zasady-dzialania-uniwersytetu/)

i

zobowiązuję się do ich przestrzegania.
4. Oświadczam, że jestem świadoma/-y ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 podczas wyjazdu

naukowego lub w celach dydaktycznych bądź artystycznych oraz zajęć odbywanych poza
infrastrukturą uczelni.
5. Oświadczam, że nie będę wnosił/-a żadnych roszczeń majątkowych ani innych w stosunku do UMK

w Toruniu w razie zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 podczas wyjazdu naukowego/ w celach
artystycznych lub innych zajęć odbywanych dobrowolnie poza infrastrukturą uczelni.
6. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie, w związku z podjętą przeze mnie świadomie decyzją

o uczestnictwie w ……………...

........................................................................
data, czytelny podpis
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Oświadczam, że zostałam/-em poinformowana/-y, zgodnie z Rozporządzeniem RODO, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
2) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i e)
rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z art. 17
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z
2020 r. poz. 374 z późn. zm.) – celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARSCoV-2;
3) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych UMK: iod@umk.pl
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od daty zakończenia wyjazdu;
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w wyjeździe/zajęciach poza
infrastrukturą UMK;
6) Pozostałe informacje nt. przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajdują się na stronie:
https://www.umk.pl/uczelnia/iod/

........................................................................
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