
 

Klauzula informacyjna  

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

Zgodnie z art. 13 i 14 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 RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą we 

Włocławku przy ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek, KRS 8969, w imieniu, którego występuje 

Dyrektor WOMP we Włocławku, telefon (054) 413 69 00, faks (054) 413 69 41, email:  

womp@womp.wloclawek.pl      

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Państwo się skontaktować w 

sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw pod adresem e-mail:  biuro@odo-rodo.pl    

lub  pisemnie na adres podany w pkt. 1. Lub dzwoniąc na numer tel. kontaktowego:603 392 744 

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania, przeciwdziałania, ograniczania 

rozprzestrzeniania się i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 oraz 

zabezpieczenia pacjentów/opiekunów pacjentów oraz pracowników przed zarażeniem wirusem SARS-

CoV-2 na terenie Administratora .  

 

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:  

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze; 

b) art. 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 

dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

c) art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym; 

d) art. 9 ust. 2 lit. i RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem 

publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 

zagrożeniami zdrowotnymi; 

oraz w zakresie uregulowanym prawem krajowym: 

a) ustawa 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; 

b) ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 

c) zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące podejmowania czynności 

zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   (np. komunikat Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie schematu postępowania w związku z 

szerzeniem się nowego koronawirusa) oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia (dla ankiety kwalifikacji 

wstępnej oraz mierzenia temperatury). 

 



 

5. Administrator dba o poufność danych osobowych, jednak z uwagi na konieczność wypełnienia celu 

przetwarzania może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom uprawnionym do tego na 

podstawie przepisów prawa (w tym m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej), jak również podmiotom 

współpracującym z nim w procesie realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym podwykonawcom 

świadczącym na jego rzecz takie usługi, jak: informatyczne, serwisowe, kancelariom prawniczym, 

operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim.  

 

6. Dane osobowe zawarte w ankiecie wstępnej kwalifikacji przechowywane będą w dokumentacji 

medycznej i przetwarzane do czasu upłynięcia terminów przewidzianych w przepisach prawa, związanych 

z czasem przechowywania dokumentacji medycznej (co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca 

roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu). 

Jeśli ankieta wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia COVID -19 zawierająca Państwa dane osobowe 

zostanie wypełniona w celu innym niż udzielnie świadczeń medycznych,  dane w niej zawarte, będą 

przechowywane przez WOMP we Włocławku w celu ich ewentualnego ujawnienia na polecenie służb 

sanitarno-epidemicznych, przez okres 14 dni od daty wypełnienia, a usuwane najpóźniej w ciągu 30 dni 

od tej daty.   

 

7. Posiadacie Państwo prawo: 

a) dostępu do swoich danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,  

b) sprostowania swoich danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,  

c) usunięcia danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,  

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO – 

w granicach art. 21 RODO, 

f) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.   

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

8. Podanie danych jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi w tym wypadku związanymi z 

zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Odmowa podania danych będzie 

skutkować niemożliwością wstępu do WOMP. 

 

9.  Administrator nie planuje przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej, jednak w przypadku Pacjentów spoza Unii Europejskiej lub pacjentów 

ubezpieczonych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - na Państwa żądanie - dane mogą być 

przekazane odbiorcy w państwie trzecim, lub organizacji międzynarodowej. 

 

10.  Dane nie będą objęte procesami zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowane.  

 

                                                                      Zapoznałem się: _____________________  

                                                                                                              (podpis)      


