
 

 

Załącznik nr 2 do Aneksu do Regulaminu Obiektu  

Formularz/ Oświadczenie osób wchodzących na teren Obiektu 
CL/Terminala dot. działań i procedur obowiązujących w Obiekcie 

Data wydania: 14.03.2020 Nr wydania: 2 

 
………………………………………………………     …………………………………………………….. 
Imię i nazwisko        Centrum Logistyczne / Terminal  
 

………………………………………………………  
 
 
W związku ze zwiększonym ryzkiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, niniejszym oświadczam, że: 
 

1) zobowiązuję się nie wchodzić na teren Obiektu Żabka Polska (Centrum Logistyczne / Terminal przeładunkowy) 
w przypadku wystąpienia u mnie któregokolwiek z wymienionych niżej objawów ostrej infekcji układu 
oddechowego: gorączka, kaszel, duszności. 

2) oświadczam, że w okresie ostatnich 14 dni:  
3) - nie przekraczałem granicy kraju, a w szczególności nie podróżowałem(łam)/nie przybywałem(łam) w 

regionie, w którym podejrzewa się  utrzymującą się transmisję SARS-CoV-2, 
- nie miałem(łam)  bliskiego kontaktu z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 lub istnieje duże 
prawdopodobieństwo zakażenia, 

4) nie jestem objęty obowiązkową hospitalizacją, kwarantanną, lub nadzorem epidemiologicznym, a także nie 
nałożono w stosunku do mnie innych ograniczeń na podstawie obowiązujących przepisów, orzeczeń, decyzji 
administracyjnych lub innych działań władczych mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi,  

5) zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów, wydanych w stosunku do mnie 
orzeczeń, decyzji administracyjnych lub innych działań władczych mających na celu zapobieganie oraz 
zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, 

6) zobowiązuję się do stosowania do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych, w 
szczególności w zakresie zachowania higieny osobistej, 

7) zapoznałem(łam) się z Aneksem do Regulaminu Obiektów Żabka Polska sp. z o.o. dot. zapobiegania oraz  
przeciwdziałania COVID-19 

8) w przypadku zachorowania lub podejrzenia zachorowania na chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-
2, a w także w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności opisanej w pkt. 1), 2) lub 3) powyżej (także 
w terminie późniejszym, po podpisaniu niniejszego oświadczenia) powstrzymam się przed wejściem na teren 
Obiektu Centrum Logistycznego / Terminala oraz zobowiązuję się podporządkować i przestrzegać przepisów 
oraz procedur określonych przez służby sanitarne i profesjonalistów medycznych. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań. 

2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem 

www.zabkapolska.pl w zakładce „kontakt”, telefonicznie pod numerem + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora.  
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email iod@zabka.pl, formularz 

kontaktowy pod adresem www.zabkapolska.pl w zakładce „kontakt”, telefonicznie pod numerem + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:  

(a) zapewnienia możliwości podejmowania działań w celu przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (ochrona żywotnych interesów podmiotu danych lub innych osób 

fizycznych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora, który polega na zapewnieniu bezpieczeństwa sanitarnego 

osób i obiektów oraz produktów żywnościowych). 
6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, 

operatorom pocztowym, współpracownikom Administratora, firmom ochroniarskim. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec 

przetwarzania. Okres przetwarzania może być przedłużony w związku z obroną lub dochodzeniem roszczeń. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania,  usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.  

9. W związku z tym, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych.  

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego 

się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 
naruszenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza  przepisy prawa. 

11. Podanie danych jest dobrowolne. 

 
         Data: ……………………………………. 
 
         Podpis: ………………………………… 
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