
 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w ankiecie epidemiologicznej 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) (Dz. U. L 119 z 4.5.2016) – dalej RODO, informujemy, że: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne AD-MED Sp. z o.o. z siedzibą 

pod adresem: ul. Zakładowa 18F, 50-231 Wrocław; 
2. Dane kontaktowe Administratora: tel.: +48 71 325 67 60, adres e-mail: zakladowa@admed-poz.pl 
3. Powołany Inspektora Ochrony Danych - Rafał Guzik, kontakt: abi@vp.pl 
4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych są działania podejmowane w zakresie 

przeciwdziałania pandemii COVID-19 i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na 
terenie Administratora danych (w tym OZSS) w oparciu o podstawy prawne: 
a) art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - podejmowanie określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych 

oraz udostępnienia niezbędnych informacji do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest zagwarantowanie 

bezpieczeństwa i ochrona przed zakażeniem COVID-19; 
c) art. 9 ust. 2 lit. i) RODO interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony 

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. 

5. Odbiorcami Państwa  danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez 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. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu w zakresie danych 
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a w pozostałym zakresie do czasu zaprzestania 
stosowania środków ochronnych przed COVID-19. 

7. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
profilowaniu, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Przysługują Państwu prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, 
ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, 
niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na profilowaniu. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem przebywania na terenie 
Administratora danych. Nie podanie danych oznacza brak możliwości wejścia na teren  obiektów 
należących do Administratora. 

10. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 


