
Klazula informacyjna dot. przetwarzania danych w związku z ograniczeniem możliwości 
rozprzestrzeniania się wirusów, w tym koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 
 
Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), zwanego dalej RODO uprzejmie informuję, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu przy ul.Kotarbińskiego 16 NIP 648-27-40-660, REGON 
241768496, Tel.: 32-275-21-59, E-mail: sekretariat@p48.zabrze.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: natalia@informatics.jaworzno.pl lub pisząc pod adres korespondencyjny 
Administratora Danych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności 
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. d i e oraz art. 9 ust. 2 
lit.g oraz i RODO w związku z ustawą 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 oraz par. 2 Rozporządzenia MENiS z 
dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach i wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 6 czerwca 2020r. 

5. Dane osobowe będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 
osobowych  na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania danych osobowych wskazanego powyżej tj, do zakończenia wprowadzonego 
stanu epidemicznego, a po jego zakończeniu będą przechowywane przez okres 3 miesięcy w 
celu ewentualnych roszczeń. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych umożliwiających identyfikację jest obowiązkiem wynikającym 
z przepisu prawa; jeśli administrator tych danych nie będzie ich posiadał, nie będzie możliwe 
zrealizowanie celu przetwarzania. 

10. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez 
Administratora Danych Osobowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


