
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 15 Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu z dnia 10.06.2020 r. 

Informacja Administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w czasie trwania epidemii COVID-19 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 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. UE.L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej 

„RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu z 

siedzibą przy ul. Marcinkowskiego 10 w Myśliborzu, reprezentowany przez Dyrektora 

Jednostki. 

2.  W sprawach związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z wyznaczonym 

Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@powiatmysliborski.pl oraz telefonicznie 

pod numerem 95 747 20 21 wew. 240. 

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane oraz dane dzieci w celu realizacji wytycznych 

Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i 

Ministerstwem Zdrowia dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, które służą 

ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego 

wypoczynku w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju na podstawie 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. poz. 374 z późn. zm.), zgodnie z art. 9 ust 2 lit i RODO, gdyż 

przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie 

zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 

zdrowotnymi. 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są 

do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.  

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym 

dotyczącymi epidemii SARS CoV-2.   

6. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich 

sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono 

jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez 

Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy 

przetwarzania. 

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie 

Pani/a danych do Prezesa UODO (www.uodo.gov.pl). 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie 

możliwa realizacja celów przetwarzania, w szczególności zrealizowania wypoczynku. 

Administrator 

                ……………..……….…………………………………… 

(podpis ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz data) 

mailto:iod@powiatmysliborski.pl

