Ankieta dotycząca stanu zdrowia Członka Klubu Infinity Fitness
Dla Waszego bezpieczeństwa dostosowujemy wszystkie procedury.
Informujemy, zgodnie z zasadami RODO, że klub Infinity Fitness z siedzibą przy ul. Reymonta 22, 30-059
Kraków jest Administratorem danych. Kontakt do IOD pod adresem biuro@kodo.info.pl
Aby zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa będziemy przetwarzać szczególne kategorie danych
związanych ze zdrowiem zgodnie z prawem wynikającym z art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, gdyż jest to niezbędne
ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego. Przekazane w ankiecie
dane osobowe będą zabezpieczone, a dostęp do nich będą miały jedynie upoważnione osoby. Ankiety z
Waszymi danymi przechowywać będziemy przez okres 30 dni, po tym czas trwale je zniszczymy.
Nie będziemy ich przekazywać żadnym podmiotom ani w żaden sposób ich profilować. Macie prawo do
żądania od nas dostępu do tych danych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
oraz prawo do przenoszenia swoich danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Szczegółowe informacje znajdziecie w recepcji oraz na naszej stronie www. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w treningu.
Imię i nazwisko Członka Klubu:………………………………………………………………………………….
1. Czy masz któreś z poniższych objawów? Wybierz jedynie nowe objawy, niezwiązane z Twoimi
przewlekłymi chorobami.
a) Duszność;
b) Kaszel;
c) Gorączka (temperatura powyżej 37⁰C).

2. Czy miałeś/aśbliski kontakt z osobą z potwierdzonym lub prawdopodobnym rozpoznaniem COVID19 w ciągu ostatnich 14 dni? Wybierz jedną odpowiedź.
a) Sprawowałem/am bezpośrednią opiekę nad taką osobą, bez użycia maski ochronnej i rękawiczek;
b) Miałem/am bezpośredni, fizyczny kontakt z taką osobą;
c) Miałem/am osobisty kontakt z taką osobą, w odległości do 1 m (3 stóp), przez ponad 15 minut;
d) Inny rodzaj kontaktu;
e) Żadne z powyższych.

..………………………………………
Data i czytelny podpis Klubowicza

Wytyczne dla Klientów klubu Infinity Fitness
a) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów i złego samopoczucia pozostań w domu i
skontaktuj się telefonicznie z lekarzem POZ w celu uzyskania teleporady medycznej; oddziałem
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoń pod nr 999 lub 112 i poinformuj klub
Infinity Fitness, że mogą być zakażeni koronawirusem;
b) zapoznaj się z nowym regulaminem klubu;
c) utrzymuj bezpieczną odległość od innych klientów lub pracowników klubu w trakcie przebywania na
terenie klubu;
d) stosuj się do zasad bezpieczeństwa ustalonych przez klub;
e) stosuj ochronę ust i nosa, za wyjątkiem treningu;
f) poddaj się bezdotykowemu pomiarowi temperatury po wejściu na teren klubu oraz zdezynfekuj ręce;
g) uzupełnij ankietę dotyczącej stanu zdrowia;
h) regularnie, częstego i dokładnie myj ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy
umywalce i dezynfekuj osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (minimum 60%) znajdującym się
na terenie klubu; zalecamy higienę rąk:
-po wejściu do klubu;
-przed i po skorzystaniu z toalety;
-przed i po spożywaniu posiłków oraz napojów;
i) podczas kichania i kaszlu do zakrywaj usta i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką oraz po
zakończeniu czynności jak najszybciej wyrzuć zużytą chusteczkę do zamkniętego kosza, po czym
umyj ręce;
j) staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
k) używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów (jak ręcznik, butelka z wodą);
l) pamiętaj o dezynfekcji powierzchni dotykowych jak np. uchwyty, poręcze, ławki, drążki, ale także
maszyn i urządzeń używanych podczas i po skończonym treningu;
m) poinformuj o podejrzeniu występowania choroby u innego klienta osobę z obsługi klubu;
n) poruszaj się po klubie zgodnie z wyznaczonymi drogami komunikacji;
o) jeśli to możliwe kup karnet online zamiast stacjonarnie w klubie lub płać kartą;
p) po wejściu do klubu przejdź przez wycieraczkę dezynfekującą.
Ja, niżej podpisany …………………………………………………….. zapoznałem/am się z regulaminem,
zasadami oraz wytycznymi Klubu Infinity Fitness dotyczącymi bezpieczeństwa Klientów klubu, a także
zobowiązuje się do przestrzegania ich.

...…………………………………………
Data i czytelny podpis Klubowicza

