
Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych – 
 przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z epidemią COVID-19 

Mając na uwadze 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 (dalej jako: 
Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:  
1) Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół nr 1 z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda 

Śląska (dalej jako: Szkoła lub Administrator). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pisząc na adres e-mail: 

iod@gmainvest.pl lub przesyłając korespondencję tradycyjną na adres Szkoły z dopiskiem „IOD”. 

3) Państwa dane będą przetwarzane w celu ochrony zdrowia publicznego przed rozprzestrzenianiem się 

epidemii COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia 2016/679 w związku z realizacją ustawy 

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495 ze zm.) oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla wydanymi 

na mocy art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.). 

4) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Administrator jest 

zobowiązany lub upoważniony je udostępnić na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. W szczególności odbiorcą danych może być właściwa miejscowo powiatowa stacja sanitarno-

epidemiologiczna, Główny Inspektorat Sanitarny oraz służby medyczne i porządkowe. 

5) Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa 

i związanych z nimi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. Co do zasady dane będą 

przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne dla realizacji celu ich przetwarzania i po tym okresie 

zostaną trwale usunięte.  

6) Posiadają Państwo prawo do: 

 dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;  

 żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe; 

 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 Rozporządzenia 

2016/679; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 Rozporządzenia 2016/679; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 

2016/679. 

7) Zbieranie danych wynika z przepisów prawa podanych w punkcie 3 oraz wynikających z tych przepisów 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Brak podania danych może skutkować odmową wstępu 

na teren Szkoły oraz wzięcia udziału w działaniach lub wydarzeniach przez Szkołę realizowanych. 

8) Państwa dane nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

 


