Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ankiecie kwalifikacyjnej dot.
przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Danych jest RENORT Usługi Medyczne Imroth, Piotrowski, Tyszko Bury Sp. J. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Teligi 5, KRS 0000666348. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za
pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Teligi 5, 02-777 Warszawa lub przez e-mail:
rejestracja@renort.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: RENORT ul. Teligi 5, Warszawa 02-777 lub
email: iod@renort.pl
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami podejmowanymi w
zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób
przebywających na terenie Administratora danych. Przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o
następujące podstawy prawne:
 w zakresie podejmowania określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz udostępnienia
niezbędnych informacji do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO.
 w zakresie gromadzenia informacji o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności w rejonach
podwyższonego ryzyka) i kontaktu z osobami, które przebywają na kwarantannie lub stwierdzono u nich
zakażenie COVID-19 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu
Administratora, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrona przed zakażeniami,
 w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowie tj. w szczególności informacji o ewentualnych
objawach chorobowych, w tym w związku z wykonaniem pomiaru temperatury ciała, na podstawie art. 9
ust. 2 lit. i) RODO tj. interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed
zakażeniami.
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz
Państwowa Inspekcja Sanitarna (w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej przesłanie takich danych –
na podstawie art. 6 ust 1 lit c) oraz inne organy upoważnione z mocy prawa.
5. Pani / Pana dane osobowe zebrane w ankiecie będą przechowywane do czasu zaprzestania stosowania
środków ochronnych przed koronawirusem (COVID-19) lub z upływem 1 miesiąca od wizyty w Przychodni
i zagrożeniem zakażenia przez osoby przebywające w tym czasie w Przychodni
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
 prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do
ograniczenia przetwarzania danych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w
przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
7. Administrator pozyskane dane nie przekazuje poza obszar EOG i nie przewiduje ich przekazywania, jednak
z uwagi na zagrożony stan epidemiczny dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar
Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej wówczas gdy przepisy będą tak stanowiły
8. Dane osobowe pracowników nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie
będą profilowane.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami
10.Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczenia na terenie
Administratora danych.
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