
INFORMACJA O PRZETWARZANIU  

DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY ANKIETY WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI 

W KIERUNKU ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM SARS CoV-2 

 
Działając na podstawie art. 13 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 (dalej zwanego RODO)  informujemy  o zasadach na jakich  przetwarza 

się Twoje dane osobowe w naszej placówce medycznej: 

1. Administratorem Twoich  danych osobowych jest: 

LOG-MED SYPNIEWSKA ZGOLAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Gnieźnie, przy  ul. Pustachowska 1,62-200 Gniezno, 

z którym możesz skontaktować się na adres: e-mail: biuro@log-med.com, tel: (61) 425 53 35. 

Placówka medyczna zarejestrowana została w  Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda  

w Poznaniu, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000749775, NIP: 7842510716, REGON: 369263110.  

2. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa SARS CoV-2 i zagwarantowanie 

bezpieczeństwa  w zakresie ochrony życia i zdrowia osób przebywających na terenie Administratora danych i działających 

w jego imieniu. 

3. Podstawa prawna przetwarzania danych: 

- art.6 ust.1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego w zakresie podejmowania określonych czynności 

zapobiegawczych lub kontrolnych oraz udostępnienia niezbędnych informacji do organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej w związku z ustawą z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanie nimi sytuacji 

kryzysowych, a także wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych na podstawie art.8a ut.5 pkt 2 ustawy 

z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

- art.6 ust.1 lit.f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest zagwarantowanie pacjentom, pracownikom, 

współpracownikom, kontrahentom bezpieczeństwa  w zakresie ochrony życia i zdrowia przed zakażeniami; 

- art.9 ust.2 lit. c   RODO tj. ochrona żywotnych interesów osób, których dane dotyczą i innych osób fizycznych; 

- art.9 ust.2 lit.h RODO tj.do celów profilaktyki zdrowotnej w zakresie zapewnienia opieki zdrowotnej i diagnozy medycznej; 

- art.9 ust.2 lit.i RODO  tj. ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie 

ochrony przed zakażeniami epidemiologicznymi. 

4. Źródło pochodzenia danych osobowych: 

dane osobowe pozyskiwane są od osób przekazujących  placówce medycznej informacje  na potrzeby ankiety wstępnej 

kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. 

5. Udostępnienie danych osobowych: 

dane  mogą być przez nas  udostępniane: 

✓ podmiotom i organom, którym jesteśmy zobowiązani udostępnić na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa np. Sanepid  

✓ uprawnionym organom państwowym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa np. sąd, prokuratura. 

Nadto odbiorcami Twoich danych jest personel medyczny 

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego: 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

7. Okres przechowywania danych osobowych:  

Twoje dane będą przetwarzane  do czasu ustania celu danego przetwarzania  z uwzględnieniem wymogów w tymże zakresie 

wynikających z właściwych przepisów prawa, w tym przez okres, przez który o dane mogą zwracać się do Administratora 

służby sanitarne lub kryzysowe, tj. maksymalnie do momentu odwołania stanu pandemii, a w przypadku toczących się 

postępowań sadowych do czasu ich zakończenia prawomocnym wyrokiem. 

8. Prawa przysługujące pacjentom:  

w związku z przetwarzaniem przez nas danych przysługują  Tobie następujące prawa: 

• prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

• prawo sprostowania (poprawiania) swoich  danych osobowych, 

• prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 

• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• prawo przenoszenia danych do innego administratora, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywało się na jej podstawie,   

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku  uznania, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy 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 (RODO).   

Niektóre z uprawnień w zakresie przetwarzania Twoich  danych mogą  nie przysługiwać.  

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:  

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowany w rozumieniu art.22 RODO. 

 

         Administrator Danych Osobowych 


