
KLAUZULA  INFORMACYJNA – 

 dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku  z deklaracją uczęszczania  

dziecka/ucznia do szkoły w okresie pandemii COVID-19 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Józefa Janika w 

Koszutach  

Adres i  dane administratora danych:  

Koszuty 17, 62 – 400 Słupca, tel. 632757186, e-mail: sekretaria@spkoszuty.pl 

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym realizacji praw 

związanych z przetwarzaniem danych, można się skontaktować z wyznaczonym 

inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący sposób: poczta elektroniczna 

iod@itgov.pl; nr telefonu 503-101-489; lub pisemnie na adres naszej siedziby. 

3) Dane osobowe Pana/Pani oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu pomiaru 

temperatury ciała na terenie szkoły.                                                                                     

Kategorie  danych osobowych członków rodziny: imię i nazwisko, adres  zamieszkania 

numer telefonu, miejsce pracy, informacje o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych 

osobowych); 

Podstawy prawne:   

> Art.13 ust.1 i ust. 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)                                                                                                                                      

> Art. 6 ust 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze                         

> Art. 9 ust. 2 pkt i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - przetwarzanie 

jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki 

zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii 

lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki 

ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową    

> Przepisy wydane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych                                                                                                    

> Wytyczne Generalnego Inspektora Sanitarnego 

4) Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 

otrzymania przepisami prawa. Mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi 

administrator danych zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa 

się przetwarzanie danych osobowych.  

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 



archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6) Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych 

osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych; 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przepisy odrębne mogą 

wyłączyć możliwość skorzystania z wymienionych uprawnień. 

7) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować 

brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Wyrażenie przez Pana/Panią zgody na pomiar 

temperatury przez Administratora jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania 

badania. Odmowa podania danych osobowych Administratorowi uniemożliwi 

wykonanie badania. 

8) Przy przetwarzaniu danych osobowych nie będzie używane zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji ani profilowanie.  

9) Administrator danych nie planuje przekazywania danych osobowych do państw trzecich 

ani udostępniania organizacjom międzynarodowym. 

10) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl 

http://www.uodo.gov.pl/

