OŚWIADCZENIE
EGZAMINOWANEGO

Data
Imię i nazwisko
Nr PESEL

1. Niniejszym oświadczam, że nie występują u mnie objawy mogące wskazywać na
zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 takie, jak: gorączka powyżej 38 o C, kaszel,
duszności.
2. Nie odbywam 14 dniowej kwarantanny spowodowanej zagrożeniem zachorowania
na koronawirusa.
3. W okresie ostatnich 14 dni nie przebywałem za granicą Polski.
4. W okresie ostatnich 14 dni nie miałem kontaktu z osobą, u której potwierdzono
zakażenie koronawirusem COVID- 19.
Powyższe potwierdzam podpisem:

…………………………….………………………………………
(podpis Egzaminowanego/Członka Zespołu Egzaminacyjnego)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Elektryków
Polskich z siedzibą w Warszawie; 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. W razie jakichkolwiek
wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, o kontakt
z nim pod adresem: iod@sep.com.pl lub telefonicznie +48 504 899 889
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprawdzenia kwalifikacji
wymaganych przez przepisy prawa energetycznego i wydania świadectwa
kwalifikacyjnego na podstawie art. 6 ust 1 lit. F
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem sprawdzenia
kwalifikacji wymaganych przez przepisy prawa energetycznego i wydania
świadectwa kwalifikacyjnego.
8. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych.
Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe
wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy
wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

