Zarządzenie Nr 021/39/2020
Zarządu Spółki Akcyjnej „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”
z dnia 16 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia szczególnych zaleceń i procedur związanych z pobytem
gości w obiektach Spółki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19
Zarząd Spółki, działając w związku z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-219 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.374), przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 46 a i art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn.
zmianami), a także wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Rozwoju,
zarządza co następuje:
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. W związku ze wznowieniem świadczenia usług lecznictwa uzdrowiskowego,
rehabilitacji uzdrowiskowej, usług pobytowych, zabiegowych i gastronomicznych dla
klientów kontraktowych i komercyjnych Spółki (zwanych dalej „gość” lub „kuracjusz”),
wprowadza się szczególne zasady związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2, obowiązujące gości w obiektach: Nowy
Dom Zdrojowy, Stary Dom Zdrojowy, Nowe Łazienki Mineralne, Patria, Stare Łazienki
Mineralne, Pijalnia Główna, pozostałe pijalnie i obiekty Spółki, zwanych dalej
„obiektem” lub „obiektami”.
2. Dyrektorzy pionów oraz kierownicy obiektów Spółki zobowiązani są do zapoznania
pracowników wykonujących obowiązki służbowe w danym pionie i obiekcie z treścią
niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Zalecenia w związku z zakwaterowaniem gości w obiekcie:
1. Warunkiem zakwaterowania i zameldowania gości w obiekcie jest poddanie się przez
nich procedurze opisanej niżej.
2. Wszyscy goście przed zakwaterowaniem w obiekcie zobowiązani są do zapoznania się
z treścią niniejszego zarządzenia oraz do jego przestrzegania, co potwierdzą składając
oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

3. Goście rozpoczynający leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową na
podstawie skierowania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wszelkie inne osoby, na
których ciąży prawny obowiązek poddania się obowiązkowemu badaniu na obecność
wirusa SARS-COV-2, są zobowiązani przed zakwaterowaniem do przedłożenia
upoważnionemu pracownikowi Spółki wyniku obowiązkowego testu w kierunku SARSCoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem leczenia, o ile wynik ten
nie jest w dyspozycji Spółki jako świadczeniodawcy. Nie wykonanie testu lub jego
pozytywny wynik stanowią podstawę odmowy zakwaterowania takiego gościa w
obiekcie.
4. Kuracjusz, który poddał się obowiązkowemu badaniu, o którym mowa w ust.3, na
podstawie zlecenia wystawionego przez świadczeniodawcę, a którego pisemny wynik nie
jest dostępny dla świadczeniodawcy w aplikacji EWP, może złożyć oświadczenie
dotyczące testu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia. Oświadczenie takie
jest podstawą do warunkowego zakwaterowania kuracjusza w obiekcie, do czasu
potwierdzenia wyniku badania.
5. Warunkiem zakwaterowania w obiekcie i rozpoczęcia leczenia lub rehabilitacji osób, o
których mowa w ust.3 jest negatywny wynik testu, o którym mowa w ust.3 lub złożenie
oświadczenia o którym mowa w ust.4 oraz poddanie się pomiarowi temperatury ciała
bezdotykowym termometrem.
6. Pozostali goście, przed zakwaterowaniem w obiekcie, zobowiązani są do wypełnienia i
podpisania ankiety epidemiologicznej oraz poddaniu się pomiarowi temperatury ciała
bezdotykowym termometrem. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia.
7. W przypadku wykazania u gościa temperatury ciała powyżej 37,5 stopni Celsjusza,
pracownik recepcji odmawia zakwaterowania gościa w obiekcie, lecz ma obowiązek
umożliwienia gościowi dokonania ponownego pomiaru temperatury ciała po upływie
minimum 3 godz. Czas oczekiwania na ponowne badanie gość może spędzić w
przygotowanym specjalnie w tym celu pomieszczeniu poczekalni. W przypadku
ponownego wyniku temperatury powyżej 37,5 stopni, gość taki jest kierowany do lekarza,
który decyduje w kwestii zakwaterowania takiej osoby w obiekcie lub o odmowie
zakwaterowania. Przepis ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do lekarza.
8. W przypadku udzielenia przez gościa odpowiedzi pozytywnej na którekolwiek z pytań
ankiety epidemiologicznej, gość taki jest kierowany do lekarza, który decyduje w kwestii
zakwaterowania takiej osoby w obiekcie lub o odmowie zakwaterowania. Przepis ust. 9 I
10 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do lekarza.
9. Pracownik Spółki odmawia zakwaterowania gościa z powodu:
a/ przedłożenia pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2,

b/ brak przedłozonego lub dostępnego dla świadczeniodawcy wyniku testu w kierunku
SARS-CoV-2 w przypadku osoby, na której ciąży prawny obowiązek przedłożenia
takiego wyniku (nie obowiązuje w przypadku złożenia oświadczenia na podstawie ust.4);
c/ nie poddaniu się obowiązkowemu badaniu temperatury ciała lub wywiadowi
epidemiologicznemu;
d/ nie podpisania oświadczenia, o którym mowa w ust.2;
10. W przypadku odmowy zakwaterowania gościa z przyczyn opisanych w ust. 7, 8, 9
pracownik recepcji lub lekarz zobowiązany jest sporządzić z takiej czynności protokół z
podaniem istotnych okoliczności i w miarę możliwości uzyskać pisemny podpis gościa
pod protokołem. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
10. W przypadku udzielenia przez gościa odpowiedzi pozytywnej na którekolwiek z
pytań ankiety epidemiologicznej, gość taki jest kierowany do lekarza, który decyduje w
kwestii zakwaterowania takiej osoby w obiekcie lub o odmowie zakwaterowania. Przepis
ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do lekarza.
11. Gość, któremu odmówiono przyjęcia do obiektu winien zostać poinstruowany o jak
najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z
lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomić telefoniczne –
numery 999 albo 112.
§3
Zalecenia w zakresie pobytu gości w obiektach
1.Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązujących w
związku ze stanem edpidemicznym oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministra Zdrowia oraz poleceń porządkowych pracowników Spółki.
2. Goście zobowiązani są do przestrzegania ustaleń w zakresie maksymalnej liczby osób
mogących jednocześnie przebywać w obiekcie lub w danej jego części (w szczególności
w recepcji, windach, jadalni i części zabiegowej).
3. Goście zobowiązani są do noszenia osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica) podczas
przebywania w częściach wspólnych. Zainteresowani mogą nabyć maseczki oraz
rękawiczki w recepcji obiektu.
4. Goście zobowiązani są do mycia rąk oraz używania środków dezynfekujących po
każdym wejściu do obiektu, przez wejściem na jadalnię, do wind i do części zabiegowej.
6. Obowiązują reguły w zakresie dystansu społecznego oraz noszenia osłony ust i nosa
podczas przebywania w obiekcie, w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zalecenia
obsługi obiektu, w szczególności:
a/ nie należy grupować się w hallu wejściowym, zachowując dystans 2 metrów:

b/ przy blacie recepcyjnym może przebywać wyłącznie jedna osoba, wyjątkiem są
opiekunowie asystujący gościom;
c/ do pomieszczeń, w których odbywa się kwalifikacja nie powinno się wnosić zbędnych
rzeczy, w szczególności bagażu i ubrania wierzchniego;
d/ w windach może poruszać się wyznaczona ilość osób, które, jeżeli może ich być
więcej niż jedna, winny mieć zasłonięte usta i nos oraz nie powinny stać do siebie twarzą
w twarz;
e/ w pomieszczeń zabiegowych, jeśli wymagane jest zdjęcie osłony ust i nosa, należy
przestrzegać 2 metrowego odstępu od innych osób, na zabiegi należy przychodzić
wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami;
f/ w przypadku korzystania z łazienki/toalety przez mieszkańców więcej, niż jednego
pokoju, nie należy grupować się przed łazienką i należy korzystać z miejsc do kąpieli i
toalet w liczbie o połowę mniejszą niż liczba dostępnych miejsc.
7. Sprzątanie i dezynfekcja pokojów w trakcie pobytu gości odbywa się wyłącznie na ich
życzenie, pod nieobecność gości w pokoju.
8. W przypadku zaobserwowania u siebie objawów chorobowych, Gość jest zobowiązany
do pozostania w pokoju oraz niezwłocznego poinformowania telefonicznie obsługi o
zaistniałej sytuacji. Gość zobowiązany jest stosować się do wydawanych w tym zakresie
poleceń.
9. Uprasza się o skrupulatne przestrzeganie przez Gości godzin posiłków, zabiegów i
innych przewidzianych zajęć.
10. Zaleca się ograniczenie do minimum kontaktów osobistych między gośćmi oraz z
obsługą. Preferowana jest komunikacja telefoniczna.
11. W miarę możliwości goście są proszeni o systematyczne wietrzenie pokojów.
12. Goście zobowiązani są do poszanowania bezwzględnego zakazu przebywania w
obiekcie osób w nim nie zakwaterowanych.
§4
Zalecenia dla gości nie zakwaterowanych w obiektach
1. Z obiektów Spółki takich jak: pijalnie, kawiarnie, ambulatoria, gabinety zabiegowe itd.
mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.
2. Wszyscy goście korzystający z obiektów Spółki zobowiązani są do przestrzegania
obowiązujących przepisów i wytycznych GIS w zakresie m.in. dystansu społecznego,
środków ochrony osobistej i innych obowiązujących w danym obiekcie procedur i
wytycznych, w tym wydanych przez Zarząd Uzdrowiska Krynica-Żegiestów SA.

3. Wstęp do obiektów Spółki: Stary Dom Zdrojowy, Nowy Dom Zdrojowy, Nowe
Łazienki Mineralne, Patria maja wyłącznie osoby w obiektach zakwaterowane oraz osoby
mające wykupione zabiegi w tych obiektach.
4. Goście korzystający z gabinetów i pomieszczeń zabiegowych Uzdrowiska na zasadach
komercyjnych nie związanych z zakwaterowaniem w obiektach Spółki, zobowiązani są
do dokonania rejestracji i zakupu usługi wyłącznie w Dziale Usług Zabiegowych Starych
Łazienek Mineralnych.
5. Warunkiem dokonania rejestracji i zakupu usługi jest:
a/ zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia oraz zobowiązanie do jego
przestrzegania poprzez wypełnienie i podpisanie oświadczenia; wzór oświadczenia
stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia;
b/ przedstawienie negatywnego wyniku testu w kierunku COVID-19, wykonanego nie
wcześniej niż 6 dni przed rozpoczęciem zabiegów lub wypełnienia i podpisania wywiadu
epidemiologicznej, wskazującej na brak zagrożenia epidemicznego; wzór wywiadu
stanowi załącznik nr 3 do Zarządzenia;
c/ poddanie się pomiarowi temperatury ciała bezdotykowym termometrem.
6. Pracownik Spółki odmawia zarejestrowania gościa i sprzedaży usługi z powodu:
a/ nie podpisania oświadczenia, o którym mowa w ust.5 pkt. a/;
b/ nie poddaniu się wywiadowi epidemiologicznemu lub obowiązkowemu badaniu
temperatury ciała;
c/ wykazaniu w badaniu temperatury ciała powyżej 37,5 stopni Celsjusza.
7. Goście korzystający z gabinetów i pomieszczeń zabiegowych Uzdrowiska na zasadach
komercyjnych zobowiązani są do poddania się obowiązkowemu badaniu temperatury
ciała przed przystąpieniem do każdego z zabiegów oraz do przestrzegania wszelkich
poleceń pracowników Spółki w zakresie przepisów i procedur związanych ze stanem
epidemiologicznym.
8. W przypadku odmowy wykonania zakupionej przez gościa usługi leczniczej z
przyczyn opisanych w ust.7 pracownik Spółki zobowiązany jest sporządzić z takiej
czynności protokół z podaniem istotnych okoliczności i w miarę możliwości uzyskać
pisemny podpis gościa pod protokołem.
§5
Przepisy końcowe
1. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Nr
021/33/2020 Zarządu Spółki z dnia 15 maja 2020 r., a także tracą moc wszelkie
wcześniejsze przepisy wewnętrzne regulujące materię opisaną w niniejszym zarządzeniu.
W szczególności dotyczy to sprzecznych z jego zapisami regulacji ujętych w Zarządzeniu
Wewnętrznym Nr 021/24/2017 Zarządu Spółki z dnia 26 maja 2017 r.

Otrzymują:
1. dyrektorzy I pracownicy pionu lecznictwa
2. kierownicy i pracownicy obiektów Spółki,
3. Biuro Informacji i Obsługi Klienta.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 021/ 39 /2020 Zarządu
„Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” SA z dnia 16 czerwca 2020 r

……………………………..
Imię i nazwisko gościa

…………………………….
Obiekt

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.

Oświadczenie gościa o zapoznaniu się z treścią zarządzenia
Oświadczam, że zapoznałem/a się z treścią Zarządzenia Nr 021/ 39 /2020 Zarządu Spółki
Akcyjnej „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia
szczególnych zaleceń i procedur związanych z pobytem gości w obiektach Spółki w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i zobowiązuje się go w pełni
stosować.
………………………………………
miejscowość, data, czytelny podpis

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem
jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. z siedzibą ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 KrynicaZdrój.
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor
Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres
e-mail: iod@kryniczanka.pl lub telefonicznie przez Sekretariat: +48 (18) 471-28-01 lub
pocztą na adres wskazany w pkt 1 powyżej.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapobiegania i podejmowania niezbędnych działań
w związku ze stanem epidemii COVID19.
4.. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ich
podanie jest obowiązkowe.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy
obowiązującego prawa, w szczególności art.9 ust. 2 lit. b i h RODO w zakresie gromadzenia
informacji o stanie zdrowie tj. w szczególności informacji o ewentualnych objawach
chorobowych, w tym w związku z wykonaniem pomiaru temperatury ciała.
6. Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art.
ust. 1 lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. f RODO), jako uzasadniony interes administratora danych.

7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia
oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa.
9. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń
związanych z zatrudnieniem.
10. Moje dane, w związku z tym, że Administrator przy realizowaniu swoich zadań korzysta z
usług innych podmiotów, będą przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na
rzecz Administratora lub podmiotom mającym prawnie uzasadniony interes np. stacja
sanitarno – epidemiologiczna.
11. Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych
12. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
13. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

….........................……………………………….
Miejscowość, data, czytelny podpis gościa

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 021/ 39 /2020 Zarządu
„Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” SA z dnia 16 czerwca 2020 r

Krynica-Zdrój, dnia ………………..

Kuracjusz:
………………………………………
imię i nazwisko, PESEL

……………………………………..
obiekt zakwaterowania

Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.
ul. Nowotarskiego 9/4
33-380 Krynica-Zdrój

Oświadczenie kuracjusza NFZ
dotyczące wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2

Oświadczam, że nie później na 6 dni przed rozpoczęciem leczenia uzdrowiskowego lub
przyjazdu do sanatorium w charakterze opiekuna zostałem poddany testowi w kierunku SARSCoV-2 oraz otrzymałem informację z NFZ lub z punktu drive-thru przeprowadzającego test o
jego negatywnym/pozytywnym (niepotrzebne skreślić) wyniku.

Oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za przestępstwo narażenia na
zakażenie chorobą zakaźną innych osób (art. 161 § 2 Kodeksu karnego), zagrożone karą
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 10 lat oraz odpowiedzialności administracyjnej m.in. w
formie kar pieniężnych do 30.000 zł nałożonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także
ewentualnej odpowiedzialności cywilnej.

…………………………………………
podpis Kuracjusza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 021/ 39 /2020 Zarządu
„Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” SA z dnia 16 czerwca 2020 r.

WYWIAD EPIDEMIOLOGICZNY
sporządzony w związku z przyjęciem gościa lub sprzedażą usługi leczniczej w obiektach
Uzdrowiska Krynica-Żegiestów SA
DATA i GODZINA:

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

IMIĘ I NAZWISKO:

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

PESEL:

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

NUMER TELEFONU

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

ADRES E-MAIL:

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

1) Czy występują u Pana(i) objawy infekcji dróg oddechowych?
gorączka
kaszel
uczucie duszności -trudności w nabraniu powietrza
Inne objawy chorobowe

TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE

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

…..................................................................................................…......................
2) Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono
zakażenie koronawirusem SARS COV-2?
TAK / NIE
4) Czy jest pan(i) obecnie objęta kwarantanną lub izolacją

TAK /NIE

5) Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą objętą kwarantanną
lub izolacją
TAK / NIE
Pomiar temperatury ciała: .....................................................

…................................
PODPIS GOŚCIA

…..............................................
PODPIS PRACOWNIKA
PRZYJMUJĄCEGO ANKIETĘ

Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. z siedzibą ul.
Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój.
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor Ochrony
Danych, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail:
iod@kryniczanka.pl lub telefonicznie przez Sekretariat: +48 (18) 471-28-01 lub pocztą na adres wskazany
w pkt 1 powyżej.
Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi
w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa
osób przebywających na terenie Administratora danych. Przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o
następujące podstawy prawne:
-

-

w zakresie gromadzenia informacji o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności
w rejonach podwyższonego ryzyka), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrona
przed zakażeniami,
w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowie tj. w szczególności informacji
o ewentualnych objawach chorobowych, w tym w związku z wykonaniem pomiaru temperatury
ciała, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO tj. interes publiczny w dziedzinie zdrowia
publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami.

Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą tylko i wyłącznie podmioty, które mają prawnie
uzasadniony interes. Mogą to być np. stacja sanitarno – epidemiologiczna, szpital
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu w
zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w pozostałym zakresie do czasu
zaprzestania stosowania środków ochronnych przed koronawirusem (COVID-2019) lub do czasu
wymaganego przepisami prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
-

prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych, które odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.

Wszystkie wskazane wyżej prawa mają zastosowanie w zakresie wynikającym z przepisów Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z
Administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane zostały
powyżej.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).
Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem wejścia na teren Administratora danych.
Nie podanie danych oznacza brak możliwości wejścia na teren Administratora danych.
….........................……………………………….
Miejscowość, data, czytelny podpis gościa

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 021/ 39 /2020 Zarządu
„Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” SA z dnia 16 czerwca 2020 r

Protokół sporządzony w Krynicy Zdrój w dniu …...................................

Na podstawie § 2 ust.8 Zarządzenia nr 021/39/2020 Zarządu „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów”
SA z dnia 16 czerwca 2020 r. odmawia się zakwaterowania i rozpoczęcia pobytu w obiekcie Spółki
…...............................................................................................................
(wpisać nazwę obiektu)
Dane gościa:
…...............................................................................................................
(imię, nazwisko, pesel)
Podstawa odmowy: (zaznaczyć właściwe)
a/ przedłożenia pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2
b/ brak obowiązkowego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2
c/ nie poddanie się obowiązkowemu badaniu temperatury ciała
d/ nie poddanie się obowiązkowemu wywiadowi epidemiologicznemu;
e/ nie podpisanie oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust.2 zarządzenia
f/ brak zgody lekarza na zakwaterowanie (§ 2 ust.7 i 8)

…..............................................
czytelny podpis gościa

…................................................
czytelny podpis pracownika
recepcji lub lekarza

