Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dotycząca sytuacji
kryzysowych
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję Panią/Pana, że administratorem danych osobowych
jest Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu można się skontaktować pisemnie
na adres siedziby administratora, tj. Zespół Placówek Oświatowych ul. Broniewskiego 2, 86-140 Drzycim bądź
poprzez e-mail: sekr.zpodrzycim@gmail.com

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu wyznaczył inspektora ochrony danych – Panią
Karolinę Daroń-Gorczyca, z którą może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: daron@drzycim.pl
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

Dane dot. stanu zdrowia – pomiar temperatury w placówce oświatowej art. 9 ust. 2 pkt b) i h); art. 6 ust. 1 lit.
f) (imię, nazwisko, dane kontaktowe) RODO w związku z USTAWĄ z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Poddanie się pomiarowi temperatury
(przetwarzania danych szczególnych o stanie zdrowia jest obowiązkowy brak poddania się pomiarowi
temperatury uniemożliwi pobyt na terenie placówki oświatowej).

Dane dot. pobytu osoby w kwarantannie lub kontaktu z osobą z podejrzaną lub chorująca na COVID – 19 (*)
– art. 9 ust. 2 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z USTAWĄ z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz
wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Podanie danych jest obowiązkowy brak
podania danych uniemożliwia pobyt na terenie placówki oświatowej.
Dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora oraz wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Dane osobowe będą przewarzane przez okres zagrożenia epidemiologicznego nie krócej niż 21 dni co związane z
ustaleniem(na podstawie list) osób przebywających w tym samym czasie w placówce oświatowej, w której przebywała
osoba podejrzana o zakażenie.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawienia)
swoich danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego
naruszenia – Urząd Ochrony Danych.

PRZEKAZYWANIE
DANYCH OSOBOWYCH
DO PAŃSTW TRZECICH

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być przekazane lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz
służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub innym służbom kryzysowym.

……………………………………………………
Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka/ dziecka powyżej 16 roku życia.

