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Deklaracja zgody na przeprowadzenie testu antygenowego PoC 

Warunkiem koniecznym do wykonania testu antygenowego PoC jest zgoda osoby, która 
ma zostać poddana testowi, a co za tym idzie zgoda na przetwarzanie danych w związku 
z testem antygenowym i jego wynikiem.  
 
             
Nazwisko, imię  Data urodzenia 

      
Adres 

 
Szybkie testy antygenowe na SARS-CoV-2 są przeprowadzane przez przeszkolony 
personel placówki  
 

Johanniter-Unfall-Hilfe - RV Rhein-Main - Testzentrum Bad Nauheim, Frankfurter Str. 
Nazwa i adres placówki przeprowadzającej test 

  

W przypadku wyżej wymienionej osoby występują następujące okoliczności:  

 Hemofilia: wymaz należy pobrać tylko z gardła / przedniej części nosa 

 Przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych (np. Marcumar, ASS): wymaz należy pobrać 
tylko z gardła / przedniej części nosa 

 Inne ograniczenia dotyczące nosogardzieli: wymaz należy pobrać tylko z gardła / 
przedniej części nosa 

 BRAK istniejących wcześniej chorób lub ograniczeń: możliwy wymaz z nosa lub gardła 
 
Deklaracja zgody 

Niniejszym wyrażam zgodę na przeprowadzenie testu antygenowego PoC. Podczas 
rozmowy informacyjnej poinformowano mnie o procedurze, ryzyku i ochronie danych 
i niniejszym potwierdzam, że zrozumiałem(-am) wszystkie informacje. Zapoznałem(-am) 
się z informacjami na odwrocie, w tym z informacjami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych. Jeżeli test jest wykonywany w ramach zlecenia dla firmy, wyrażam również 
zgodę na udostępnienie wyników testu zleceniodawcy (mojemu pracodawcy). 
 
Niniejsza zgoda obowiązuje do końca pandemii. W każdej chwili mogę odwołać swoją 
zgodę ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody nie narusza zgodności z prawem 
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem (§ 11 
ust. 3 DSG-EKD). 
Oświadczenie o odwołaniu należy przesłać do wyżej wymienionej placówki 
przeprowadzającej test. 
 
 
Bad Nauheim,             
Miejscowość, data  Podpis testowanej osoby / przedstawiciela prawnego 
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Informacja na temat przeprowadzenia testu antygenowego PoC 
 

Czym są testy antygenowe?  
Testy antygenowe PoC są stosowane do wykrywania ostrych zakażeń wirusowych. Bezpośrednio wykrywają one 
koronawirusa SARS-CoV-2. W przeciwieństwie do znanych już testów PCR zapewniają one wynik w krótkim czasie. 
Test antygenowy PoC polega na umieszczeniu na pasku testowym próbki zawierającej wymaz z gardła, nosogardzieli 
lub przedniej części nosa. Jeśli w próbce obecny jest wirus SARS-CoV-2, składniki białkowe wirusa wejdą w reakcję 
z paskiem testowym i na pasku pojawi się przebarwienie. Łatwa obsługa testu antygenowego PoC pozwala na 
przeprowadzanie testów także poza laboratorium. Testy antygenowe PoC są jednak nieco mniej czułe (wrażliwe) niż 
test PCR, a zatem do pokazania pozytywnego wyniku testu antygenowego PoC potrzebna jest większa ilość wirusa. 
Oznacza to, że negatywny wynik testu nie wyklucza całkowicie możliwości zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także 
możliwe jest uzyskanie wyniku pozytywnego w przypadku braku zakażenia testowanej osoby. Chociaż testy 
antygenowe PoC nie wykazują 100% wiarygodności, pozwalają nam na identyfikację bezobjawowych, potencjalnie 
zakaźnych osób i podjęcie odpowiednich działań w celu niedopuszczenia do przenoszenia się wirusa. 
Test ten nie zastępuje diagnozy medycznej i leczenia. Jeśli wystąpią u Ciebie objawy przeziębienia i gorączki, 
natychmiast skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym. 
 

Jak przebiega test?  
Przeprowadzenie obecnie dostępnych testów antygenowych PoC wymaga pobrania wymazu z gardła, nosogardzieli 
lub przedniej części nosa. Pobieranie wymazów i analiza wyników testów antygenowych PoC są wykonywane przez 
wykwalifikowany personel z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej. Wynik testu można odczytać w ciągu ok. 
15–30 minut. W przypadku pozytywnego wyniku testu jesteśmy zobowiązani do poinformowania urzędu ds. zdrowia. 
W razie potrzeby zleci on wówczas test PCR oraz izolację zgodnie z ustawą o zapobieganiu chorobom zakaźnym.  
 

Czy testy są dobrowolne? 
Test jest przeprowadzany wyłącznie za uprzednią zgodą danej osoby i jest dobrowolny.  
 

Czy istnieje ryzyko związane z wymazem? 
Podczas pobierania wymazu przez otwarte usta może wystąpić odruch wymiotny. Podczas pobierania wymazu przez 
nos dochodzi do lekkiego podrażnienia błony śluzowej nosa poprzez wprowadzanie wymazówki. Ewentualnie może 
dojść do niewielkiego zranienia błony śluzowej nosa. W związku z tym u osób ze schorzeniami lub u osób 
przyjmujących leki zmniejszające krzepliwość krwi wymaz pobierany jest tylko przez otwarte usta lub tylko z przedniej 
części nosa.  
 

Zgodność z przepisami ochrony danych 
Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane w celu powstrzymania pandemii koronawirusa. Jeżeli test odbywa się 
w środowisku zakładowym, Państwa pracodawca zawarł z nami w tym celu umowę. Gromadzenie i przetwarzanie 
Państwa danych służy również do celów rozliczeniowych i kontrolnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 
Państwa zgoda (§ 6 nr 2 w poł. z § 13 ust. 2 nr 1 DSG-EKD).  
 
Test wymaga przetwarzania danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia. Gromadzimy przy tym 
następujące informacje: 

• nazwisko i imię osoby, która ma zostać poddana testowi, 
• dane kontaktowe,  
• obecność wcześniej istniejących chorób, 
• data i godzina wykonania testu oraz 
• wynik testu  
• w przypadku pozytywnego wyniku testu dodatkowo: płeć, prawdopodobne źródło zakażenia i miejsce 

prawdopodobnego zakażenia (§ 6 nr 1 DSG-EKD w poł. z § 9 IfSG)  
W przypadku pozytywnego wyniku testu jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych do urzędu 
ds. zdrowia (§ 8 ust. 1 DSG-EKD w poł. z § 8 ust. 1 nr 5 IfSG). Jeżeli test jest przeprowadzany w środowisku 
zakładowym, to na podstawie Państwa zgody (§ 6 nr 2 DSG-EKD) przekażemy jego wynik również Państwa 
pracodawcy, który zlecił nam wykonanie testu. 
 

Dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli nie będą już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone i na 
przeszkodzie w usunięciu nie będą stały ustawowe okresy przechowywania.  
 

Podmiotem odpowiedzialnym za zgodność z przepisami ochrony danych jest Regionalverband Rhein-Main, Berner 
Straße 103-105, 60437 Frankfurt.      
 

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z zakładowym 
inspektorem ochrony danych Landesverbandes Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar pod adresem e-mail 
datenschutz.hrs@johanniter.de. 
 

Przysługuje Państwu prawo do informacji (§ 19 DSG-EKD), prawo do sprostowania (§ 20 DSG-EKD), prawo do 
usunięcia danych (§ 21 DSG-EKD), prawo do ograniczenia przetwarzania (§ 22 DSG-EKD), prawo do wniesienia 
sprzeciwu (§ 25 DSG-EKD) wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do przeniesienia danych (§ 
24 DSG-EKD, w stosownych przypadkach), prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (adres: Der 
Beauftragte für den Datenschutz der Evangelischen Kirche in Deutschland, Außenstelle Berlin, Invalidenstraße 29, 
10115 Berlin, Tel. +49 (0)30-2005157-0, ost@datenschutz.ekd.de.) 
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