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INFORMACJA O ADMINISTRATORZE  DANYCH OSOBOWYCH  
 W ZWIĄZKU Z POZYSKIWANIEM DANYCH W ZAKRESIE  

WYSOKOŚCI TEMPERATURY CIAŁA I INFORMACJI ZWIĄZANYCH  
Z EKSPOZYCJĄ NA COVID-19  

w „MEDIPOZ” Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach 

 
Z uwagi na obowiązki nałożone na podstawie art.17 ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.), 
zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) informujemy, że: 

Administratorem Danych Osobowych  jest: 
 

„MEDIPOZ” Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością 
Ul. 3 Maja 36c 
44-230 Czerwionka-Leszczyny 
Tel. 32 4318183 

Reprezentowana przez Zarząd Spółki:   

Prezesa - mgr Barbarę Walczak 
Wiceprezesa – dr Jolantę Nych 

Dane kontaktowe do  Inspektora Ochrony Danych Lucyny Wróbel:  iod@medipoz.pl 
 

PODANIE  DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE (RODO ART.6 UST.1 LIT. D) 
 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynika z: 

 Ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych. 

 Decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewody. 

Cel zbierania i przetwarzania: Dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony zdrowia i życia 
Pacjentów, personelu oraz innych osób przebywających na terenie Przychodni „MEDIPOZ”. 

Podstawowe kategorie przetwarzanych danych osobowych: wysokość temperatury ciała, 
informacje zawarte w ankietach dot. weryfikacji pacjentów pod kątem podejrzenia zachorowania na 
COVID-19. 

Odbiorcy danych osobowych:  

 Pracownicy Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych 

 Organy i instytucje uprawnione na mocy odrębnych ustaw  np. Generalny Inspektor Sanitarny 

 Podmioty,  z  którymi  Administrator  zawarł  umowę  powierzenia przetwarzania danych  
w związku z realizacją na rzecz Administratora usług związanych z ww. celem   

Okres przechowywania danych osobowych: Państwa dane osobowe będą przechowywane 
przez okres niezbędny w celu eliminacji zagrożenia  zgodnie z obowiązującym prawem. 

Prawa osoby, której dane dotyczą: prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania i uzupełnienia, usunięcia (chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują 
przechowywanie danych), ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. Osoby, których dane dotyczą mają również prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec danych 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 


