Klauzula informacyjna – przebywanie osób trzecich
W Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Bydgoszczy

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:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Bydgoszczy
Ul. Smukalska 251; 85-485 Bydgoszcz
reprezentowany przez Dyrektora
2. Dane osobowe:
1) zwykłe (imię, nazwisko, dane kontaktowe) przetwarzane są na podstawie art.
6 ust. 1 lit f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych
interesów
realizowanych
przez
administratora)
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.)
celem rejestracji osób wchodzących na obiekt ZP-O w przypadku konieczności
powiadomienia osób w przypadku stwierdzenia w Zakładzie COVID-19.
2) Szczególne (dane o stanie zdrowia) – pomiar temperatury osób wchodzących
na podstawie art. 9 ust. 1 lit. i (interes publiczny w dziedzinie zdrowia
publicznego w zakresie ochrony przed poważnymi transgranicznymi
zagrożeniami zdrowotnymi) oraz art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (przetwarzanie
danych niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane
dotyczą lub innej osoby fizycznej).
3. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania uniemożliwia pobyt
osób trzecich w ZP-O.
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. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo:
a. dostępu do danych,
b. sprostowania,
c. ograniczenia przetwarzania,
d. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych.
8. Inspektorem Ochrony Danych jest: Arnold Paszta email: arnold.partner@gmail.com

- Administrator Danych-

