Procedura w związku z obostrzeniami, spowodowanymi
stanem zagrożenia epidemią SARS-CoV-2, celem bezpiecznej realizacji
Programu Wsparcia Fundacji Piłkarstwa Polskiego
dla osób zasłużonych dla Polskiej Piłki Nożnej
Mając na uwadze:
I.
II.
III.

Wprowadzone Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla funkcjonowania sanatoriów.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii ( DZ. U. 2020 poz. 964).

Wprowadzona zostaje niniejsza Procedura:

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Udział Beneficjenta w Programie Wsparcia Fundacji Piłkarstwa Polskiego dla osób
zasłużonych dla Polskiej Piłki Nożnej, oraz związany z nim wyjazd na turnus
rehabilitacyjny, możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku braku zagrożenia
zakażeniem SARS-CoV-2.
dróg oddechowych (gorączka, duszność, kaszel, utrata węchu i smaku), lub jeżeli
miały one kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie koronawirusem, nie zostaną
zakwalifikowani na turnus rehabilitacyjny.
Na turnus nie zostaną zakwalifikowani Beneficjenci, do czasu ostatecznej weryfikacji
i uzyskania ujemnego wyniku badania na zakażenie SARS-CoV-2.
Beneficjenci, którzy zaobserwowali u siebie objawy infekcji dróg oddechowych, przed
wyjazdem na turnus lub posiadają wiedzę, o swoim kontakcie z osobą podejrzaną lub
zakażoną koronawirusem zobowiązane są wcześniej powiadomić, któregokolwiek
z członków Kapituły FPP.
Beneficjentów, którzy zostali zakwalifikowani do Kliniki Uzdrowiskowej „Pod
Tężniami”, będzie obowiązywała wewnętrzna procedura pozwalająca na przyjęcie do
Kliniki.
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla funkcjonowania
sanatoriów oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem
stanu epidemii ( DZ. U. 2020 poz. 964), każda osoba przyjeżdżająca na leczenie
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uzdrowiskowe musi posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku
SARS-CoV-2.
Każdy z Beneficjentów zobowiązany jest do wykonania przesiewowego testu
serologicznego. Test wykonany zostanie na miejscu w Klinice bezpośrednio po
przyjeździe.
Osoby posiadające test mogą się nim okazać także na miejscu w Klinice, jednakże nie
może być on wykonany wcześniej niż na 6 dni przed datą przyjazdu.
Przejście do recepcji będzie możliwe po negatywnym wyniku testu, w celu meldunku
i rozpoczęcia pobytu.
Każdy z Beneficjentów zobowiązany jest do przedstawienia na miejscu w trakcie
meldunku, wypełnionej Ankiety wstępnej stanowiącej załącznik do niniejszej
Procedury.
W przypadku stwierdzenia zakażenia, nie będzie możliwości przyjęcia na pobyt
i konieczna będzie dalsza diagnostyka w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 w miejscu
zamieszkania, zgodnie z wytycznymi stacji epidemiologiczno-sanitarnej.
Beneficjent, któremu przyznano pobyt w klinice leczniczo-uzdrowiskowej traci do
niego prawo w następujących przypadkach:
1) jeżeli po przybyciu we wskazanym dniu do ośrodka odmówi poddania się badaniu
na SARS-CoV-2, lub nie okaże negatywnego wyniku testu, wykonanego we
własnym zakresie na maksimum 6 dni przed rozpoczęciem turnusu;
2) jeżeli wynik testu na SARS-CoV-2 wykonany w Klinice tuż przed przyjęciem na
turnus okaże się pozytywny.
W związku z sytuacją epidemiczną Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” wprowadziła
na terenie całego obiektu dodatkowe zasady bezpieczeństwa i higieny. Beneficjent
zostanie o tym poinformowany. Wszystkie informacje dostępne są pod adresem:
https://podtezniami.pl/procedury-bezpieczenstwa,395,l1.html

14. Beneficjent jest świadomy, iż podanie jakichkolwiek nieprawdziwych informacji
związanych z jego stanem zdrowia, naraża na kwarantannę wszystkich uczestników
turnusu rehabilitacyjnego oraz obsługę administracyjno-medyczną i świadomy jest
możliwych konsekwencji prawnych z tym związanych.
15. Przetwarzanie danych osobowych:
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1),
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o
tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą one przetwarzane jest Fundacja
Piłkarstwa Polskiego (FPP) z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy
Warszawskiej 1920 roku 7.

2) Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą można się kontaktować w sprawie
pytań lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych
przez
FPP.
Można
to
uczynić
na
dwa
sposoby:
mailowo:
annakwiecien.iod@fundacjapilkarstwapolskiego.pl. lub korespondencyjnie:
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony przed poważnymi
zagrożeniami zdrowotnymi na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.
20.03.2020 r. stan epidemii na terytorium całego kraju związany ze wszystkimi
obowiązującymi restrykcjami, oraz ustaw i rozporządzeń dotyczących epidemii
COVID-19, zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. c, f oraz Art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być odpowiednie służby sanitarnoepidemiologiczne oraz organy państwa.
5) Dane o stanie zdrowia będą przetwarzane przez 6 miesięcy lub w przypadku
wystąpienia zakażenia koronawirusem do czasu zakończenia postępowań
administracyjnych i cywilnych prowadzonych przez organy administracji lub sądy.
6) Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych - w zakresie, w
jakim zezwalają na to aktualne przepisy prawa.
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na wprowadzoną
procedurę, niepodanie danych w zakresie wymaganym będzie skutkować brakiem
możliwości realizacji Programu FPP oraz ochroną przed poważnymi zagrożeniami
zdrowotnymi.

Zarząd Fundacji Piłkarstwa Polskiego

Zapoznałem się i akceptuję
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