
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ I OSÓB WOBEC KTÓRYCH 

DOKONUJE SIĘ POMIARU TEMPERATURY ORAZ INNYCH PROCEDUR W ZWIAZKU COVID

 Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JELCZ Sp. z o.o., ul. Inżynierska 3, 55

Jelcz-Laskowice. 

2.  Administrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pani Bożeny Krawczuk. 

Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony 

iod@jelcz.com.pl3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

A – prowadzenia procedur w związku z COVID

kwarantanną na podstawie realizacji przepisów prawa 

Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

oraz z przepisami wykonawczymi do niej w szczególności z Rozporządzeni

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypos

decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu wydanej zgodnie z  art. 8a ust. 5 

pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

B - wykonania czynności zapobiegawczych lu

temperatury ciała wg przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust.2 lit. i RODO na podstawie decyzji 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu wydanej zgodnie z  art. 8a ust. 5 pkt 1 

lit. a) Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz zgodnie z Ustawą z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytu

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, hostingodawcy skrzynki mailowej oraz innym podmiotom, gdy 

wynika to z przepisu prawa, firmie ochroniarskiej. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

dla celu A – dla pracowników: przez okres niezbędny do rozliczenia świadczenia pieniężnego z tytułu 

choroby, czyli maksymalnie do 31 dni, dla pozostałyc

dla celu B – przez 1 dzień.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym dopuszcz

pracy lub do wejścia na teren zakładu pracy.   

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00

193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ I OSÓB WOBEC KTÓRYCH 

DOKONUJE SIĘ POMIARU TEMPERATURY ORAZ INNYCH PROCEDUR W ZWIAZKU COVID

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 (RODO) informujemy, iż:  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JELCZ Sp. z o.o., ul. Inżynierska 3, 55

dministrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pani Bożeny Krawczuk. 

Wszelkie informacje prosimy kierować na skrzynkę mailową Inspektora ochrony danych: 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:   

prowadzenia procedur w związku z COVID- 19 w tym ewidencjonowania osób objętych 

kwarantanną na podstawie realizacji przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 3

Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

oraz z przepisami wykonawczymi do niej w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 

20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz 

decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu wydanej zgodnie z  art. 8a ust. 5 

pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

wykonania czynności zapobiegawczych lub kontrolnych w szczególności dokonania pomiaru 

temperatury ciała wg przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust.2 lit. i RODO na podstawie decyzji 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu wydanej zgodnie z  art. 8a ust. 5 pkt 1 

awy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz zgodnie z Ustawą z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, hostingodawcy skrzynki mailowej oraz innym podmiotom, gdy 

wynika to z przepisu prawa, firmie ochroniarskiej.  

a dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:  

dla pracowników: przez okres niezbędny do rozliczenia świadczenia pieniężnego z tytułu 

choroby, czyli maksymalnie do 31 dni, dla pozostałych osób – 14 dni. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.  

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym dopuszcz

pracy lub do wejścia na teren zakładu pracy.    

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00

193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB OBJĘTYCH KWARANTANNĄ I OSÓB WOBEC KTÓRYCH 

DOKONUJE SIĘ POMIARU TEMPERATURY ORAZ INNYCH PROCEDUR W ZWIAZKU COVID-19 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JELCZ Sp. z o.o., ul. Inżynierska 3, 55-221 

dministrator Danych Osobowych, w celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych w osobie Pani Bożeny Krawczuk. 

danych: 

19 w tym ewidencjonowania osób objętych 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 34 

Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

m Ministra Zdrowia z dnia 

politej Polskiej stanu epidemii oraz 

decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu wydanej zgodnie z  art. 8a ust. 5 

b kontrolnych w szczególności dokonania pomiaru 

temperatury ciała wg przesłanki z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust.2 lit. i RODO na podstawie decyzji 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu wydanej zgodnie z  art. 8a ust. 5 pkt 1 

awy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz zgodnie z Ustawą z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

acji kryzysowych.  

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, hostingodawcy skrzynki mailowej oraz innym podmiotom, gdy 

dla pracowników: przez okres niezbędny do rozliczenia świadczenia pieniężnego z tytułu 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem koniecznym dopuszczenia do 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.  



10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie 

profilowania. 
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