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Stimați vizitatori,
în cadrul măsurilor noastre interne pentru siguranță, pentru evitarea răspândirii virusului
Corona (SARS-CoV-2), vă rugăm ca înainte de vizita dvs. să completați acest formular.
Facem referire la faptul, că trebuie păstrată o distanță de minim 1.5 m față de alte
persoane. Purtarea unei măști pentru gură și nas este obligatorie. Vă mulțumim
pentru ajutorul și înțelegerea dvs.
Nume
Companie / autoritate
Telefon (afaceri/mobil)
Data vizitei
Angajat /
departament vizitat

Ați revenit în ultimele două săptămâni din străinătate?
Da
Nu
Prezentați simptome gripale precum febră, probleme respiratorii sau tuse?
Da
Nu
Ați avut în ultimele 14 zile calendaristice contact cu o persoană infectată cu virusul
Corona sau cu alte persoane, care sunt suspectate de infectarea cu virusul Corona?
Da
Nu
Ați avut în ultimele 14 zile calendaristice contact cu o persoană, care în acest timp se afla
în carantină?
Da
Nu
Dacă 1 x da, vă rugăm să înțelegeți, că momentan nu vă putem primi. Vă rugăm
să înțelegeți că trebuie să vă adresăm aceleași întrebări la fiecare vizită.
Prin prezenta sunt de acord ca aceste date să fie prelucrate conform art. 9 par.
1 și par. 2 a din DSGVO de către comuna Hallbergmoos. Această declarație
poate fi revocată oricând cu efect pe viitor. Am luat la cunoștință informațiile
cu privire la protecția datelor.
Am fost informat despre distanța minimă față de alte persoane și purtarea unei
măști pentru gruă și nas.
Semnătură:

Data:
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Informații privind protecția datelor
1. Identitatea responsabilului
par. 1 lit. a DSGVO)

(art.

7.
13

Comuna Hallbergmoos
Rathausplatz 1
85399 Hallbergmoos
Reprezentat de primul primar Harald Reents
2. Datele de contact ale responsabilului
cu protecția datelor (art. 13 par. 1 lit. b
DSGVO)
Robert Kremer
Responsabil protecția datelor al
comunei județului Freising
Administrația federală Freising – Inspecția
facturilor
Etajul 1, camera 934 - Alte Poststr. 89
85356 Freising
3. Scopuri de prelucrare și baza legală
(art. 13 par. 1 lit. c DSGVO)
Colectăm aceste date conform art. 9 DSGVO
(categorii speciale) pentru a asigura protecția
angajaților noștri și a întregii organizații
împotriva pericolului reprezentat de Coronavirus
(COVID-19). Baza legală în acest sens o
constituie acordul dvs. conform art. 9 par. 2 a
DSGVO.
4.

Categorii de date personale

Categoriile de date personale sunt exclusiv
categoriile menționate exclusiv în formular.
5.

Durata stocării datelor

După
finalizarea
acestui
eveniment
extraordinar, datele dvs. vor fi șterse în
totalitate (art. 17a DSGVO) sau la momentul
revocării acordului dvs.
6.

Destinatari sau categorii de destinatari

Datele se transmit numai departamentelor
responsabile iar în cazul apariției unei infecții în
rândul persoanelor dvs. de contact, datele se
transmit autorităților competente (ex. Ministerul
Sănătății conform art. 16, 17 și 25 din legea
privind protecția la infecții).

Transmiterea datelor către un stat terț

Transmiterea datelor către un stat terț nu este
planificată.
8.

Drepturile dvs.

În cazul aplicării condițiilor legale, conform
articolelor 15 până la 22 EU-DSGVO aveți
următoarele drepturi: Dreptul la informare,
ștergerea și limitarea prelucrării precum și
dreptul de transfer al datelor.
În afară de aceasta, conform articolului 14, par.
2, lit. c( coroborat cu articolul 21 EU-DSGVO
aveți dreptul de a revoca prelucrarea, care se
bazează pe articolul 6, par. 1 lit. e) din EUDSGVO.
Dreptul de a depune plângere la autoritatea de
supraveghere:
Conform articolului 77 EU-DSGVO aveți dreptul
de a depune plângere la autoritatea de
supraveghere, dacă sunteți de părere, că
prelucrarea datelor dvs. personale nu se
efectuează conform legii.
9.

Sursa datelor personale

Sursa exclusivă a datelor prelucrate sunteți dvs.
10. Furnizarea datelor personale
Dacă nu doriți să furnizați date, vizita dvs. la noi
nu este posibilă.
11. Autoritatea de supraveghere
Autoritatea de supraveghere responsabilă
pentru protecția datelor pentru organizația
noastră este:
Responsabil pentru protecția datelor în landul
Bavaria
(Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz)
Wagmüllerstraße 18
80538 München
Adresa:
Postfach 22 12 19
80502 München
12. Decizia automată inclusiv profiling
Nu are loc decizia automată, și nici procesul de
profiling.

