
W trosce o bezpieczeństwo sanitarne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu, 

podejmuje się działania, służące zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa 

SARS-Cov-2, a także innych wirusów i bakterii, tj. ochronę zdrowia i życia pracowników, uczestników 

i innych osób oraz zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. 
 

INFORMACJA PODAWANA W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, 

KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
 

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, 

zwanym dalej RODO informujemy, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest w Środowiskowym Domu Samopomocy, 

ul. Kopernika 3, 39-400 Tarnobrzeg, e-mail: sds_tarnobrzeg@op.pl, zwany dalej 

Administratorem; który prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: inspektor.odo@onet.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu podejmowania działań służących, 

w szczególności zapobieganiu ewentualnemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa 

SARS-Cov-2 na podstawie ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą 

(art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO), w zw. z art. 207 Kodeksu Pracy, w tym pomiaru temperatury – na podstawie 

udzielonej zgody, w związku z Rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego 

i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie w placówkach pobytu dziennego 

w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tarnobrzegu. 

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom: Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, innym służbom działającym w zw. z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Wojewodzie Podkarpackiemu. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji 

międzynarodowej.  

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: 

 

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych, przenoszenia danych, 

2) cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której 

dane dotyczą, 

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego: PUODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

8. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie 

podlegają profilowaniu. 

9. Podanie danych osobowych o sytuacji zdrowotnej jest za zgodą osoby, której dane 

dotyczą. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

realizacji celu przetwarzania danych osobowych. 

 


