Klauzula informacyjna dotycząca ograniczania możliwości rozprzestrzeniania się
wirusów w tym koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19
Innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Na podstawie 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1), informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Orla z siedzibą w Urzędzie
Gminy Orla przy ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla, w imieniu którego obowiązki
administratora pełni Wójt Gminy Orla ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla. Z Wójtem Gminy
Orla pełniącym obowiązki administratora w imieniu Gminy Orla można się skontaktować
pisemnie na adres siedziby administratora: ul. Mickiewicza 5, 17-106 Orla.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z panią: Iwoną Malczyk,
kontakt: malczyk@togatus.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania a w
szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych chorób
zakaźnych. Przetwarzanie danych jest konieczne do powiadamiania Państwa o wykryciu
przypadków zakażenia wirusem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych wśród osób
przebywających w Urzędzie Gminy Orla i oraz udzielaniu informacji o ryzyku zakażenia
podczas wizyty w Urzędzie Gminy Orla.
4. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust
1 lit. D i e RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz art. 2092 §
1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
5. Pani/ Pana dane są pozyskiwane przez Pracowników Urzędu Gminy Orla.
6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane organom rządowej administracji zespolonej w
województwie. Pani/Pana dane mogą zostać powierzone Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Bielsku Podlaskim lub wyznaczonym placówkom medycznym.
7. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Pana/Pani dane osobowe w postaci imienia nazwiska, adresu zamieszkania, adres e-mail
lub numeru telefonu będą gromadzone i przechowywane w ewidencji osób wchodzących
do budynku przez okres trwania stanu epidemii.
9. Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres 1 m-ca.
10. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
1) dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo
możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są
przetwarzane,
2) prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas
konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych
wynikających z błędu przy zbieraniu czy przetwarzaniu danych,
3) prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o
usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego
usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe
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przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków
administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo
złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania
prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy
dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu
przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania
prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach, jeżeli
dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany.
prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub
interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do
zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu
Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych
sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń,
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie – w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku, jeżeli przetwarzania
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

Przedmiotowe prawa osób, Wójt Gminy Orla realizuje na wniosek lub żądanie osoby,
której dane dotyczą. Wnioski lub żądania dotyczące realizacji ww. praw, za wyjątkiem
prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawa do cofnięcia zgody,
wymagają uzasadnienia. W celu uzyskania ogólnych informacji o sposobie i zakresie
przetwarzania danych osobowych Administrator dopuszcza wszelkie powszechnie
dostępne środki komunikacji, natomiast w sprawach, w których udzielenie informacji
bądź zrealizowanie prawa osoby uzależnione jest od uprzedniego zweryfikowania jej
tożsamości, zaleca się korzystanie ze środków komunikacji gwarantujących taką
możliwość, tj.:
1) złożenie wniosku lub żądania w tradycyjnej formie pisemnej w biurze
podawczym;
2) przesłanie wniosku lub żądania pocztą w tradycyjnej formie na adres: ul.
Mickiewicza 5, 17-106 Orla,
3) przesłanie wniosku lub żądania mailem lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
11. Podanie danych osobowych umożliwiających Pana/Pani identyfikację jest obowiązkiem
wynikającym z przepisów prawa, jeśli administrator nie będzie posiadał tych danych nie
będzie mógł zrealizować celu przetwarzania.
12. Pana/Pani dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym
profilowaniu.
13. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa
dotyczących narusza przepisy prawa.

