
KLAUZULA INFORMACYJNA DO WYWIADU EPIDEMIOLOGICZNEGO 

 

 
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia           

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, informujemy, że:  

1. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich, Jawty 

Wielkie 6, 14–240 Susz tel. (55) 278 63 39 e – mail: jawty.szkola@op.pl  

2. Celem przetwarzania jest zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i podopiecznych 

Szkoły Podstawowej w Jawtach Wielkich. 

3. Podstawą przetwarzania jest:  

a) 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,  

b) (art. 6 ust.1 lit f RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę 

trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają 

interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające 

ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest 

dzieckiem. 

c) (art. 6 ust.1 lit d RODO) – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych 

interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; 

d) art. 207 par. 1 Kodeksu pracy, opisujący obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.  

4. Dane osobowe mogą zostać udostępniane Służbom Sanitarnym w przypadku stwierdzenia 

zachorowania jednego z podopiecznych, pracowników, czy tez klientów Szkoły 

Podstawowej w Jawtach Wielkich, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób mających 

potencjalny kontakt z zakażonym.   

5. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. Dane 

osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres zagrożenia 

epidemiologicznego. 

6. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.  

7. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten,            

w którym dane osobowe są zbierane.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających        

z przepisów prawa pracy uniemożliwi wejście na teren Szkoły Podstawowej w Jawtach 

Wielkich. 

9. Osoba ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego.   

10. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie. 
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