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Klauzula informacyjna – COVID – pomiar temperatury i pobyt w rejonach zakażonych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 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 

(RODO), informuje Pana/Panią, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Administratorem danych jest: 

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o, ul. Ernsta 

Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, administrujący danymi jest Zarząd Spółki. 

2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor 

ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając list na adres spółki lub e-mail: 

iodo@pronatura.bydgoszcz.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

• Dane dot. stanu zdrowia – pomiar temperatury w obiekcie AD art. 9 ust. 2 pkt b i h 

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... (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)  w związku z art. 207, 211 Kodeksu 

pracy oraz   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 GIS celem 

spełnienia wymogów prawa  

• Dane dot. pobytu osoby w rejonach zakażonych(*) – 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 , podanie danych nie jest 

obowiązkowe brak podania danych uniemożliwia realizację zadań na obiekcie AD. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 14 dni. 

5. Dane osobowe mogą być przekazane służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub innym 

służbom kryzysowym. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani poddane zautomatyzowanemu 

profilowaniu. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;  

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, 

gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);  

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

e) prawo do przenoszenia danych;  

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.   

Uwaga: 

(*) AD/ Pracodawca kierując się swoim uzasadnionym interesem i potrzebą zapewnienia pracownikom 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy – odbiera od osoby świadczącej pracę na rzecz AD, 

przebywającej na obiekcie  – bez względu na jej formę,  powód oświadczenie, czy przebywała ona   
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w ostatnim czasie na obszarach zagrożonych koronawirusem lub miał kontakt z osobami potencjalnie 

zakażonymi. Odbierając oświadczenie AD w pełni przestrzega zasad minimalizacji danych i prawo  

do prywatności klienta, pytanie dot. wyłącznie samego faktu przebywania na obszarach występowania 

koronawirusa, a nie o szczegóły, takie jak cel, czas lub miejsce pobytu. 


