KLAUZULA INFORMACYJNA
dla pracowników i rodziców (opiekunów) Żłobka „Puchatek” w związku z obowiązkiem
przekazania danych do Sanepidu w celu zapewnienia bezpieczeństwa i podjęciem działań
prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE L 119/1 z 4.5.2016r.) dalej RODO, informuję, iż:
1. Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek „Puchatek”
z siedzibą w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 58, zwany dalej Administratorem lub Żłobkiem.
2. Punkt kontaktowy: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można
nawiązać kontakt: pod adresem poczty elektronicznej: biuro@zlobekpuchatek.pl lub pod adresem
korespondencyjnym: ul. Armii Krajowej 58, 81-843 Sopot z dopiskiem „Inspektor ochrony
danych”. Pozostałe dane dotyczące inspektora ochrony danych dostępne są na stronie internetowej
https://zlobekpuchatek.pl/index.php/rodo w zakładce „RODO”
3. Podstawa prawna i cel przetwarzania: Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku
z sytuacją epidemiologiczną w celu podjęcia działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania
się koronawirusa COVID-19 w tym informowania uprawnionych służb epidemiologicznych o
wystąpieniu zarażenia lub zagrożenia takim zakażeniem oraz celem kontaktu w sprawach tym
związanych, na podstawie następujących przepisów:
a) art. 6 ust. 1 lit c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego na Administratorze
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, rodziców (opiekunów) w szczególności
przeprowadzania wywiadów i żądania składania oświadczeń dotyczących w szczególności
informacji, na temat obowiązkowi poddania się kwarantannie, a także uzyskiwania informacji
dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań prewencyjnych w zakresie
rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 w związku z wytycznymi i zaleceniami
Głównego Inspektora Sanitarnego wydanymi w związku z art. art. 8a ust. 5-9 ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej wprowadzonym, art. 32a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020r. poz. 1845)
oraz w zw. z art. 207 Kodeksu Pracy, które nakładają na Żłobek „Puchatek” odpowiedzialność
za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy,

b) art. 6 ust. 1 lit d) RODO w celu podjęcia działań w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby,
której dane dotyczą oraz w celu ochrony żywotnych interesów tej osoby, w szczególności
wobec obowiązku poddania się kwarantannie, a także ochrony żywotnych interesów
pracowników, rodziców i opiekunów prawnych, dzieci, współpracowników, kontrahentów
c) Art. 9 ust. 1 lit. i) RODO

w związku z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia

publicznego, tj. ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi;
4. Kategorie danych: Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych pracowników
i rodziców:
a) Imię/imiona, nazwisko,
b) Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail,
c) Nr PESEL,
d) Pomiar temperatury,
e) Wywiady i oświadczenia dotyczące informacji o obowiązku poddania się kwarantannie,
a także konieczności podjęcia działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się
koronawirusa COVID-19.
5. Wymóg podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem
ustawowym.
6. Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w szczególności
Pana/Pani dane mogą być udostępnione właściwym miejscowo służbom sanitarnym w
przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u jednego z pracowników, dzieci i rodziców
(opiekunów prawnych), współpracowników lub kontrahentów przebywających na terenie
Żłobka „Puchatek”.
7. Okres przechowywania danych (retencja): Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do
czasu ustania przetwarzania z uwzględnieniem wymogów nałożonych przez przepisy prawa.
W szczególności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, chyba że
wystąpi konieczność przetwarzania danych z powodu ochrony żywotnych interesów osoby, której
dane dotyczą lub w przypadku nałożenia na Administratora obowiązków wynikających z przepisów
prawa.
8. Prawa osób, których dane dotyczą: Posiada Pani/Pan prawa:
a) dostępu do treści swoich danych w tym otrzymania kopii danych (art. 15 RODO),
b) sprostowania, aktualizacji i poprawiania (art. 16 RODO),
c) usunięcia po okresach wymienionych w pkt. 7 niniejszej klauzuli (art. 17 RODO),

d) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
e) wniesienia skargi do urzędu ds. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w Warszawie, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 gdy, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO
•

listownie : ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

•

przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt,

•

telefonicznie : (22) 531 03 00;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
z podejmowaniem decyzji w tym profilowaniu.
10. Żłobek nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do Krajów Trzecich, chyba, że
wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na Żłobek na mocy powszechnie obowiązujących
przepisów prawa unijnego bądź krajowego. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan
odrębnie poinformowana/y.

