KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA POMIARÓW TEMPERATURY W ZWIĄZKU
MOŻLIWOŚCIĄ ZAKAŻENIA KORONOWIRUSEM SARS-COV-2
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych Dz. Urz. UE L 119, s. 1 RODO) informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w
Kowarach, ul. 1 Maja 72, 58-530 Kowary.
2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w
sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przy mocy adresu email: iod@eventjgora.pl lub na kontakt telefoniczny - tel.: +48 698642854,, pisemnie na
adres naszej siedziby kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
sekretariat@sp3-kowary.pl. Lb kontakt telefoniczny – Tel: 75 718 21 42
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz
kodeksu pracy, a w szczególności z art.207 Kodeksu Pracy w stosunku do pracowników na
podstawie art. 9 ust. 2 llit. i. Rozporządzenia oraz w stosunku do innych osób na podstawie
art. 6 ust.1 lit. f związku z prawnie uzasadnionymi potrzebami Administratora w stosunku
do innych osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka
w Kowarach.
4. Dane osobowe pracowników i innych osób będą przetwarzane będzie w celu w
skutecznego reagowania na rozprzestrzenianie się koronawirusa, a tym samym znaczne
zwiększenie bezpieczeństwa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach.
Administrator nie prowadzi ciągłej ewidencji pomiarów a jedynie reaguje w sytuacji
wskazującej na występowanie okoliczności wskazującej na potencjalne zagrożenie.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom a w szczególności
organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej także organom uprawnionym do
otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. organom władzy
publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych. Pani/Pana dane nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza obowiązujące przepisy Rozporządzenia.
8. W oparciu o zebrane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
(PODPIS ADMINISTRATORA)

