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Klauzula informacyjna 

 

KOGO DOTYCZY TEN OBOWIĄZEK INFORMACYJNY? 

Adresatami klauzuli informacyjnej są osoby odwiedzające, w tym podopieczni Przedszkola nr 64                  

im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Warszawie. 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), administratorem Państwa danych 

osobowych jest Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Warszawie ul. Porajów 3 Kontakt 

z Administratorem: placówka przy ul. Porajów 3 – tel. 228118067, e-mail 

p64.sekretariat@edu.um.warszawa.pl. 

Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz 

przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE? 

W związku z epidemią wirusa COVID-19 Administrator może podejmować następujące działania 

profilaktyczne lub zaradcze, konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny  

w placówce oraz ochrony zdrowia i życia osób odwiedzających placówkę oraz zatrudnionych  

w placówce, związane z wykorzystaniem Państwa danych osobowych: 

 pomiar temperatury ciała osób odwiedzających placówkę, w tym podopiecznych placówki 

(podstawa prawna – 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”, 

 przetwarzanie danych nt. osób odwiedzających, w tym podopiecznych w zakresie bycia 

nosicielem wirusa COVID-19 lub chorowania na COVID-19, otrzymanych od służb sanitarnych lub 

kryzysowych (podstawa prawna – 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”. 

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 

RODO. 

Podanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na konieczność podejmowania przez 

Administratora działań profilaktycznych lub zaradczych. 

 

                                                           
 W związku z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, art. 155 ustawy Prawo 
Oświatowe, art. 207 lub art. 304 Kodeksu pracy oraz decyzjami, wytycznymi i zaleceniami Głównego Inspektora 
Sanitarnego wydanymi na podstawie art. 17 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych. 
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JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE? 

Dane o pomiarach temperatury, które mogą świadczyć o nosicielstwie wirusa SARS-CoV-2, będą 

przechowywane przez okres, przez który mogą zwracać się o nie do Administratora służby sanitarne 

lub kryzysowe, tj. maksymalnie do momentu odwołania stanu epidemii. 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?  

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych 

danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), 

przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie 

przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO. 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw 

wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie 

uzasadniony interes. 

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE? 

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać 

 – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, upoważnionym zgodnie 

z przepisami prawa lub współpracującymi z Administratorem w zakresie realizacji celu wskazanego 

w niniejszym dokumencie. 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH? 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem 

ochrony danych (IOD): e-mail: inspektor@dbfo.waw.pl  

 


