KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – KORONAWIRUS
Wypełniając obowiązek informacyjny określony w artykule 13 ust. 1 i 2 oraz artykule 14 ust. 1 i 2
RODO (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), z uwagi na prawdopodobieństwo przetwarzania przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Humniskach określonych danych osobowych w związku z wprowadzeniem
szczególnych procedur związanych z zapobieganiem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Humniskach epidemii koronawirusa SARS COV-2, Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Humniskach jako Administrator informuje:
1)

Administratorem danych osobowych osób, o których mowa w pkt. 3 jest Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Humniskach, reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą: Humniska 264,
36-206 Humniska, tel. 13 43 463 22, e-mail: sphumniska@poczta.fm
Inspektor Ochrony Danych, adres email: sphumniska.iod@interia.pl

2)

Kategoria przetwarzanych danych osobowych obejmuje imię, nazwisko, nr telefonu lub adres
zamieszkania:
a) pracownika/innej osoby znajdującej się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Humniskach u których wykryto wystąpienie objawów zarażenia koronawirusem,
b) osoby trzeciej wskazanej przez pracownika lub przez inną osobę o której mowa w pkt. 2 lit.
a) jako osoba do kontaktu w celu przekazania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu
w Humniskach jako Administratorowi informacji, o których mowa w pkt. 3 poniżej;

3)
Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia kontaktu z osobami wskazanymi
w pkt. 2) lit. a) i b) powyżej i uzyskania informacji o potwierdzeniu albo nie potwierdzeniu
zarażenia koronawirusem pracownika/innej osoby, która znajdowała się na terenie Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Humniskach, a u której wystąpiły objawy zarażenia koronawirusem
COVID-19;
4)
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO – niezbędność
przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
art. 9 ust. 2 lit i) RODO – niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego; art. 6 ust. 1 lit c) RODO – niezbędność przetwarzania
do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności art. 207 Kodeksu pracy
- to jest obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz art. 209 2 par. 1
Kodeksu pracy - to jest obowiązku podjęcia działań w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia
pracowników;
5) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania, sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych;
6)
Dane osobowe są przechowywane przez Administratora jedynie przez okres konieczny do
uzyskania informacji o potwierdzeniu albo nie potwierdzeniu zarażenia koronawirusem
u pracownika/osoby, o której mowa w pkt. 2) lit. a) powyżej;
7)
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych;
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację celu,
o którym mowa w pkt. 3 powyżej.

