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KLAUZULA INFORMACYJNA – REJESTR WEJŚĆ DO PLACÓWKI 

W STANIE EPIDEMII COVID-19 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 

Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań. Kontakt z nami 

możliwy jest pod mailem: sekretariat@oswpoznan.pl.   

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: k.maciejewska@coreconsulting.pl   

albo CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań 

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia ewidencji osób odwiedzających naszą 

placówkę w celu ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się wirusów w tym koronawirusa 

SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 oraz możliwości odpowiedniego 

reagowania w sytuacji wystąpienia zachorowania na terenie naszej placówki.  

4. Podstawą przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie naszego Ośrodka naszym 

pracownikom i dzieciom (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz realizowanie zadania wykonywanego w 

interesie publicznym, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie naszej Placówki (art. 6 

ust. 1 lit. e RODO). Ponadto przetwarzanie może okazać się niezbędne do ochrony żywotnych 

interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, w sytuacji gdyby okazało się, że 

na terenie naszej placówki przebywała osoba chora na COVID-19 (art. 6 ust. 1 lit. d RODO). W 

związku ze wskazanym, podanie danych jest obowiązkowe.  

5. Przetwarzamy Państwa dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, data i godzina wejścia, 

podpis. W przypadku, gdy są Państwo gośćmi naszej placówki, możemy również prosić o podanie 

powodu wizyty i danych kontaktowych.   

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres epidemii i zagrożenia epidemicznego. Po tym 

okresie, o ile nie będą dalej potrzebne w związku z rozliczalnością działań w okresie epidemii, 

zostaną usunięte.  

7. Nie udostępniamy na własność Państwa danych żadnym podmiotom komercyjnym. Państwa 

dane mogą być jednak ujawnione odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku podejrzenia lub 

stwierdzenia zachorowania na COVID-19 na terenie naszej placówki. Państwa dane nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Przysługują Państwu następujące prawa: prawo do żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

9. Odrębnie chcemy poinformować, że mają Państwo również prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

10. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail: 

sekretariat@oswpoznan.pl lub listownie na adres: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci 

Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań. 

11. Jeżeli uznają Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania danych 

osobowych to mają Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu 

nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 

22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).  
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