KLAUZULA INFORMACYJNA RODO –
PRZETWARZANIE DANYCH W CZASIE PANDEMII COVID-19

Zgodnie z art. 13 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, dalej: RODO)
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Szkoła Wychowania
Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok (dalej:
Administrator, WSWFiT w Białymstoku) reprezentowana przez Rektora.
2. W WSWFiT w Białymstoku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych–pani Elżbieta
Hałaburda, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@wswfit.com.pl lub
drogą pocztową na adres: ul. A. Mickiewicza 49, 15-213 Białystok.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami
podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19) i
zagwarantowania bezpieczeństwa osób zatrudnionych oraz studentów. Przetwarzanie będzie
odbywało się w oparciu o następujące podstawy prawne:
a)
w zakresie gromadzenia informacji o ostatnich miejscach pobytu (w szczególności w
rejonach podwyższonego ryzyka), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i
ochrona przed zakażeniami,
b)
w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowia tj. w szczególności informacji o
ewentualnych objawach chorobowych, w tym w związku z wykonaniem pomiaru temperatury
ciała, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) RODO tj. wykonywanie obowiązków w dziedzinie
prawa pracy i zabezpieczenia społecznego) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO tj. niezbędność dla
celów medycyny pracy i oceny pracownika zdolności do pracy w związku z art. 207 Kodeksu
Pracy, a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO tj. interes publiczny w dziedzinie
zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed zakażeniami.
4.
Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą instytucje odpowiedzialne za
monitorowanie zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19.
5.
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią /
Pana sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a
w pozostałym zakresie do czasu zaprzestania stosowania środków ochronnych przed
koronawirusem (COVID-19).
6. Administrator nie podejmuje na przetwarzanych danych czynności polegających wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
7. WSWFiT w Białymstoku zapewnia wszystkim osobom, których dane osobowe są
przetwarzane przez WSWFiT w Białymstoku odpowiednie prawa wynikające z RODO. W
związku z tym przysługują Pani/Panu następujące prawa:

-prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
-prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
-prawo do żądania usunięcia danych;
-prawo do przeniesienia danych, w sytuacji gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie
umowy lub zgody w sposób zautomatyzowany;
-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
-prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji gdy WSWFiT
w Białymstoku przetwarza Pana/Pani dane osobowe w oparci o prawne uzasadniony
interes Administratora.
8. W wszystkich przypadkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych jest warunkiem podjęcia pracy /
uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów. Niepodanie danych oznacza
brak możliwości podjęcia pracy / uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem
studiów.

