
 

Klauzula informacyjna dotycząca systemu monitorowania temperatury osób wchodzących 

na teren Szkoły Podstawowej im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 

że:  

1. Administratorem danych osobowych systemu monitorowania temperatury ciała osób 

wchodzących do Szkoły jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. Michaliny Stasiukowej w 

Ochojnie.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@swiatniki-gorne.pl w sprawach 

przetwarzania Państwa danych osobowych.  

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających 

na terenie placówki.  

 

Dokładna podstawa prawna:  

4. Obowiązkowy pomiar temperatury został wprowadzony w celu ochrony życia i zdrowia 

ludzi z uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2,  

5. Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) 

RODO w związku z art. 11 ust.1 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, w związku z 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół, przedszkoli/oddziałów 

przedszkolnych wydanymi na mocy art. 8a ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 14 marca 1985r. o 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U.2019 poz. 59 ze zm.). 

6. Państwa dane są przetwarzane w celu ochrony życia i zdrowia ludzi z uwagi na istniejący 

stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.  

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:  

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym 

Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa/ 

Państwa dziecka dane osobowe.  

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

10. Dane osobowe będą przechowywane przez 14 dni.  

 

11. Pomiar temperatury ciała dziecka wynika z wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego, a uniemożliwienie jego pomiaru może prowadzić do ograniczenia pobytu 

dziecka w szkole, przedszkolu, oddziale przedszkolnym.  

 


