
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DO PROCEDURY BEZPIECZNEGO SYSTEMU ODWIEDZIN W 
CZASIE EPIDEMII  

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem danych jest: 

Caritas Archidiecezji Gdańskiej, al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot 

2. Inspektor Ochrony Danych: 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail 
iodgdansk@caritas.gda.pl, tel. (58) 555 78 78 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pana/Pani 
danych osobowych. 

3. Cel i zakres zbierania danych: 

Dane w zakresie: imię, nazwisko, numer kontaktowy, imię i nazwisko osoby odwiedzającej, informacje o 
stanie zdrowia ( o zarażeniu wirusem COVID-19), zbierane są wyłącznie w celu bezpiecznego systemu 
odwiedzin mieszkańców DPS oraz pacjentów ZOL w placówkach Caritas Archidiecezji Gdańskiej.  
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale bez ich udzielenia nie będzie Pan/Pani mogła wejść na 
teren placówki w celu odwiedzin. 

4. Podstawa przetwarzania danych: 

Dane zbierane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO – gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony 
żywotnych interesów osoby , której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej  
oraz na podstawie  art. 9 ust. 2 lit. c) RODO - – gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony 
żywotnych interesów osoby , której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej a osoba której dane dotyczą 
jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody.  

5. Okres przechowywania danych: 
Dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni od daty podpisania., albo w przypadku podania 
odpowiedzi twierdzącej na którekolwiek z pytań w oświadczeniu dot. stanu zdrowia i związaną z tym 
udzieloną odmową na odwiedziny w placówkach Caritas Archidiecezji Gdańskiej do momentu wygaśnięcia 
ewentualnych roszczeń. 

6. Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane: 

a) prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych;  
b) prawo do sprostowania do Twoich danych osobowych; 
c) prawo do usunięcia do Twoich danych osobowych; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania do Twoich danych osobowych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych; 
f) prawo do przenoszenia danych Twoich danych osobowych; 
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych; 
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2 

7. Profilowanie: 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Przekazywanie danych podmiotom trzecim: 

Odbiorcami Danych są upoważnieni pracownicy Placówki Caritas Archidiecezji Gdańskiej oraz 
ewentualnie w przypadku podania odpowiedzi twierdzących Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Gdańsku 80-211 Gdańsk, ul. Dębinki 4.  
W przypadku złamania przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie 
obowiązujących przepisów (np. policji).  
Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
 

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną i dobrowolnie wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawie do przenoszenia danych, prawie 
do sprzeciwu oraz prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

…………………………………………… 
              Data i czytelny podpis 


