
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

(szczególnej kategorii) podczas pandemii COVID - 19 
 
Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 w skrócie zwane 

RODO, informujemy, iż: 
 

Administratorem danych osobowych jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

Agathum z siedzibą w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 17, tel.:  787 484 983. 

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem: iod@agathum.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników oraz klientów w związku z COVID-19.  

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z:   

art. 6 ust. 1  

lit. d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, 

lub innej osoby fizycznej; 

lit. f) 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. 

oraz art. 9 ust. 2 

lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych 

praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, 

zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub 

prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa 

członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów 

osoby, której dane dotyczą; 

lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, 

lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do 

wyrażenia zgody; 

lit. g) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, 

na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do 

wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie 

i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą; 

lit. h) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do 

oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub 

zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej 

lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego 

lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków 

i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3; 
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lit. i) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym 

w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi 

zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa 

opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa 

Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki 

ochrony praw  i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową; 

Administrator nie udostępnia nikomu informacji dotyczących danych osobowych o stanie 

zdrowia (pomiar temperatury, testy na COVID-19, kwarantanna itp), jedynie organom 

państwowym upoważnionym do pozyskiwania takich danych.  

Dane osobowe pozyskiwane z pomiaru temperatur nie będą przechowywane przez 

Administratora, chyba, że przepisy prawa będą tego wymagały. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO.  

Podanie danych osobowych (pomiar temperatury, informacja o kontakcie z osobą zakażoną, 

kwarantannie itp) jest obowiązkowe ze względów bezpieczeństwa. 

 

 

 

         

 


