
































Załącznik nr 7 DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

NA CZAS ZWIĘKSZONEGO REŻIMU SANITARNEGO W WARUNKACH PANDEMII COVID-19 W 

PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. W. KILARA W PLESZEWIE 

 

Klauzula informacyjna dla pracownika szkoły w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, dalej zwane RODO) informujemy: 

Administrator danych osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. 

Wojciecha Kilara w Pleszewie z siedzibą w Pleszewie przy Al. Wojska Polskiego 7. Można się z 

nami kontaktować: listownie: Aleje Wojska Polskiego 7, 63 – 300 Pleszew, telefonicznie: +48 

62 742 21 71, poprzez pocztę elektroniczną e-mail: psmpleszew@partnet.pl 

Inspektor ochrony danych 

2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Grzegorz Król. Można się z nim kontaktować poprzez 

pocztę elektroniczną, adres e-mail: psmpleszew@partnet.pl 

Cele i podstawy przetwarzania 

3. Przetwarzamy dane osobowe w celu:  

a) pomiaru temperatury ciała pracownika  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO w 

związku z art. 207, 211 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, oraz Ustawy 

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 celem spełnienia wymogów prawa oraz 

wytycznymi GIS (*); 

 

b) Informacje czy pracownik lub osoba wspólnie z nim zamieszkująca była poddana 

kwarantannie lub przebywała w szpitalu w związku z podejrzeniem zakażenia COVID - 

19 lub czy pracownik miał kontakt z osobami potencjalnie zakażonymi (**) – 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 

 

Odbiorcy danych osobowych 

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

uprawnionym służbom, lub uprawnionym organom państwowym. 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 



 

Okres przechowywania danych 

6. Dane osobowe będą przechowywane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały zebrane 

a następnie - w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 

r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) - przez 

czas określony w tych przepisach. 

Prawa osób, których dane dotyczą 

7. Przysługujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne 

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych osobowych  

8. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane 

dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania 

danych 

a) podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a), b) jest dobrowolne i nie jest 

wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. Natomiast 

niepodanie danych uniemożliwia realizację zadań w zakresie zabezpieczenia 

zdrowotnego realizowanego przez Administratora zgodnie z wytycznymi GIS. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

9. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

Uwaga: 

(*) Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w 

szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 

(**) Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli - AD/ Dyrektor/ Kierownik placówki kierując się swoim uzasadnionym 

interesem i potrzebą zapewnienia pracownikom, podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w placówce – odbiera od 

opiekuna prawnego dziecka, przebywającego w placówce - oświadczenie czy dziecko lub osoba wspólnie z nim zamieszkująca była poddana 

kwarantannie lub przebywała w szpitalu w związku z podejrzeniem zakażenia COVID - 19 lub miało kontakt z osobami potencjalnie 

zakażonymi. Odbierając oświadczenie AD w pełni przestrzega zasad minimalizacji danych i prawo do prywatności dziecka/ opiekuna 

prawnego, pytanie dot. wyłącznie samego faktu j/w, a nie szczegółów, takich jak okres, czas lub miejsce, dane osoby podejrzanej o 

zarażenie. 


