
UZUPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

W ZWIĄZKU Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19

Informujemy, że w związku epidemią COVID-19, Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane
osobowe w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Dalsze informacje stanowią
uzupełnienie  przekazanych  Pani/Panu  wcześniej  informacji  dotyczących  przetwarzania  Pani/Pana
danych:

ADMINISTRATOR

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku 
Plac Wojska Polskiego 19
89-300 Wyrzysk
tel. 67-255-90-89

CELE
PRZETWARZANI
A DANYCH I ICH

ODBIORCY

Administrator  może  przetwarzać  Pani/Pana  dane  osobowe  w  celu
przeciwdziałania  COVID-19,  w  szczególności  realizacji  aktualnych
wytycznych  Głównego  Inspektoratu  Sanitarnego  oraz  właściwych
ministerstw,  takich  jak  dokonywanie  pomiaru  temperatury  ciała,
przekazywanie  Pani/Pana  danych  do  właściwych  stacji  sanitarno-
epidemiologicznych.

PODSTAWA
PRZETWARZANIA

PODSTAWA WYNIKAJĄCA Z PRAWA KRAJOWEGO
Podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  są  również  przepisy  ustawy
z dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych
z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczeniem  COVID-19,  innych
chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych  wraz
z aktami wykonawczymi oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego
i właściwych ministerstw. 

PRZETWARZANIE DANYCH ZWYKŁE
Podstawą  przetwarzania  danych  zwykłych  w  tym zakresie  jest  ochrona
Pani/Pana  żywotnych  interesów lub  innych osób  fizycznych  (art.  6  ust.
1 lit. d RODO), realizacja obowiązku prawnego Administratora, gdy działa
na podstawie i  w ramach przepisów prawa (art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO).
W pozostałym  zakresie  Pani/Pana  dane  mogą  być  przetwarzane  na
podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

PRZETWARZANIE DANYCH SZCZEGÓLNYCH KATEGORII
Podstawą przetwarzania  danych szczególnych kategorii  w  tym zakresie,
w szczególności  danych  dotyczących  zdrowia,  jest  działanie  w  ramach
interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona
przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi (art. 9 ust.
2  lit.  i  RODO).  Pani/Pana  dane  mogą  być  przetwarzane  na  podstawie
wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

COFNIĘCIE ZGODY
Informujemy, że w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym
momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego
dokonano na tej podstawie przed cofnięciem zgody.

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji
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