
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 
 
Klauzula informacyjna 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 w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) niniejszym informuję, co następuje: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Aldemed Centrum Medyczne Sp. z o.o. 

ul. al. Niepodległości 1, 65-048 Zielona Góra,  dalej zwany „Administratorem”. 
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: Rafał Wielgus-mail : 

iod@bhpex.pl 
3. Administrator informuje, iż związku z epidemią Koronawirusa Administrator wprowadził 

obligatoryjne środki bezpieczeństwa w postaci ankiety wstępnej kwalifikacji oraz pomiaru 
temperatury pracowników, pacjentów oraz osób z zewnątrz, wchodzących na teren 
Aldemed Centrum Medyczne w Zielonej Górze w celu zminimalizowania zagrożenia 
rozprzestrzeniania się wirusa. 

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
1) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym – ( zapewnienia 

bezpieczeństwa przebywających na terenie Administratora - podstawa prawna art. 6 
ust. 1 lit. e RODO) 

2) ochrona interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego – podstawa prawna 
art. 9 ust 2 lit. h oraz lit. i RODO w zw. z art. 17 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. z póź. 
zm. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych 

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeśli będzie się to 
wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisów prawa.  

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania epidemii, do momentu 

jej zakończenia.  
8. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do 

danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 
sprzeciwu lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i 
niezbędne  do wykonywania przez Administratora ww zadań. Odmowa ich podania 
uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez Administratora. 

10. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 


