
Klauzula informacyjna w związku z pozyskiwaniem 
danych w zakresie wysokości temperatury ciała i informacji 

związanych z ekspozycją na COVID-19 
Z uwagi na nałożone obowiązki na personel medyczny na podstawie art. 17 ustawy z 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), zgodnie 
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., zwane 
dalej RODO, 

NZOZ „ZDROWIE” Sp. z o.o. informuje, że z wyznaczonym prze zarząd zakładu  inspektorem ochrony 
danych można się kontaktować w każdej kwestii dotyczącej przetwarzania danych za pośrednictwem 
wiadomości e-mail iod@zdrowie-klucze.pl bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod 
adres 32-310 Klucze, Zawierciańska 14. 

PODSTAWA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH 

Dane osobowe (wysokość temperatury ciała, dane dotyczące zdrowia i inne) przetwarzane będą: 

w celu ochrony zdrowia i życia Pacjentów, personelu medycznego oraz innych osób przebywających na 
terenie NZOZ „ZDROWIE” Sp.z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit d RODO, a także na podstawie 17 ustawy 
z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 374). 

Podanie danych jest obowiązkowe. 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH 

Dane mogą być przekazywane organom państwowym, w tym Generalnemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny w celu eliminacji zagrożenia zarażenia, nie dłużej niż na czas 
trwania epidemii. 

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH 

Ma Pani/Pan prawo, na zasadach określonych w RODO, do: 

a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, 

b) żądania ich sprostowania, 

c) żądania ich usunięcia, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, 

d) żądania ograniczenia ich przetwarzania, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

f) przenoszenia danych, 

jeśli istnieje taka możliwość lub istnieje podstawa prawna, a w przypadku żądania ograniczenia 
przetwarzania czy wniesienia sprzeciwu każdorazowo zostanie dokonana analiza prawna pod kątem RODO 
i innych przepisów powszechnie obowiązujących, czy taki sprzeciw czy żądanie będą skuteczne. 

Ma Pani/Pan również prawo, na zasadach określonych w RODO, do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że 
dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO. 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
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