
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA W  ŚWIĘTOKRZYSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM  

DANYCH OSOBOWYCH LEKARZY POWOŁANYCH DO STWIERDZANIA ZGONÓW OSÓB 

PODEJRZANYCH O ZAKAŻENIE WIRUSEM Sars-CoV-2 ALBO ZAKAŻONYCH TYM 

WIRUSEM POZA SZPITALEM   

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), podajemy następujące informacje:  

● ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewoda Świętokrzyski z siedzibą w Kielcach, al. IX 
Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:  

▪ listownie na adres siedziby administratora: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; 
▪ za pomocą platformy ePUAP;, ▪ e-mailem: wojewoda@kielce.uw.gov.pl; ▪ telefonicznie:  (41) 342 12 66 

● INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki można 

kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w  następujący sposób: 

▪ listownie na adres siedziby administratora: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce; 
▪ telefonicznie: 041 342 18 70 ; ▪ e-mailem: iod@kielce.uw.gov.pl 

● CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO  w celu realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów prawa.  

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:  

 realizowania procedury powołania do wykonywania czynności, do stwierdzania zgonów osób 

podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem – 

ustawa 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 (Dz. U. poz. 374 ze zmianami.) 

 zawarcia umowy; 

 realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. 

● ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

 W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Twoje dane osobowe mogą być 

udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:  

 podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

 podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).  

● OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu,  
a także przez wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, wynikającą  

z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów 

obsługujących te organy.  

● PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W odniesieniu do danych przetwarzanych we wskazanym celu osobie, której dane dotyczą przysługuje: 

▪ prawo dostępu do treści swoich danych;  

▪ prawo do sprostowania danych; 

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania; 

▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

▪ prawo do cofnięcia danych w dowolnym momencie; 

Każde z w/w żądań zostanie indywidualnie rozpatrzone, zgodnie z RODO. 
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● INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procedury w celu 

wykonywania czynności, do stwierdzania zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 
albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem. 

● INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ 

PROFILOWANIA       

Państwa dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania. 

 


