W
związku
z
przetwarzaniem
Państwa
danych
osobowych
w celu realizacji zadań ŚDS w Tomaszkowicach w okresie pandemii COVID -19
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Środowiskowy Dom Samopomocy
2. w Tomaszkowicach.
3. Dane adresowe i kontaktowe Administratora: 32-020 Wieliczka, Tomaszkowice 455,
tel./fax. (12) 250 79 00, e-mail: sdstomaszkowice@o2.pl,
4. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim
kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres
pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem
danych osobowych w naszej placówce.
5. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym
głównym celem przetwarzania jest realizacja zadań statutowych w okresie pandemii
COVID-19.
6. Przewidywane kategorie przetwarzanych danych: dane identyfikacyjne podopiecznego
(opiekunów prawnych, osób upoważnionych), dane dotyczące stanu zdrowia
podopiecznego i członków rodziny, oświadczenia, dane kontaktowe,
7. Działanie placówki, w tym przetwarzanie danych osobowych, jest organizowane na
podstawie przepisów prawa oraz wytycznych GIS, MRPiPS , MZ oraz zarządzenia
Kierownika ŚDS.
8. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy
Rozporządzenia znanego jako RODO. Dane będziemy przetwarzać w celu realizacji zadania
w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz przepisów prawa
wskazanych na końcu informacji. Przepisy prawa nie określają jakie dane mają być
przetwarzane w związku z realizacją tego zadania, dlatego minimalny zakres danych do
realizacji tego celu przetwarzania określa Administrator.
9. Dane o stanie zdrowia podopiecznego i członków rodziny (pomiar temperatury,
informacja o stanie zdrowia, kwarantannie itp.) przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2
lit. i RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich na przykład jak ochrona przed
poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotny na podstawie przepisów prawa,
których wykaz znajduje się na końcu informacji.
10. Dane osobowe mogą być przekazywane do GIS, MRPiPS, Organu Prowadzącego, którym
jest Gmina Biskupice,
11. Dane osobowe uczestników i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Potem oddamy je do własnej składnicy akt
i przechowamy przez okres 10 lat. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady
bezpieczeństwa danych.
12. Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Podanie tych
danych jest również Państwa obowiązkiem prawnym.
13. Dane będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa Możecie
Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób.
14. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je
sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą
Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że

przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie
będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie
przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
15. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
16. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę
danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia
techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób.
17. Podstawowymi aktami prawnymi, na podstawie którego przetwarzamy dane osobowe są:
 art. 17 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
 art. 8a ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (tj. Dz.U. 2019 poz. 59) z póź. zm.) i wydanych na podstawie ww.
przepisów „Rekomendacji dla placówek wsparcia dziennego” z dnia 20.05.2020.

