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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników i studentów przez 

Zespół Roboczy ds. COVID19, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa 

SARS-CoV-2  

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 (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r. ze zm.) 

informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki  

i Przedsiębiorczości w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Akademicka 14, reprezentowana przez 

Rektora. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 

osobiście: ul. Akademicka 1, bud. B, pok. B2.20, telefonicznie pod nr tel. (86) 216 82 60 lub 

pod adresem poczty elektronicznej: inspektorochronydanych@pwsip.edu.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu profilaktyki i zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

wirusa SARS-CoV-2 oraz w celu zapewnienia ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

Uczelni. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. 

d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zezwalające na 

przetwarzanie danych, odpowiednio gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów 

osób fizycznych lub ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego oraz przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art. 51 ust. 1)  

i przepisy Kodeksu pracy (art. 15, art. 94 pkt 4, art. 207 § 2 pkt 3, art. 2092 § 1 pkt 1). 

5. Dane osobowe, dostarczane przez Państwa osobiście, w postaci imion i nazwisk, adresów e-

mail, informacji dotyczących stanu Państwa zdrowia, w szczególności występowania objawów 

charakterystycznych dla zakażenia wirusem SARS-CoV-2, będą przechowywane przez okres 

30 dni od momentu ich pozyskania. 

6. Zebrane dane będą wykorzystane wyłącznie w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa 

SARS-CoV-2. 

7. Zebrane dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. 

8. Podanie danych jest obowiązkowe i umożliwi Uczelni zapewnienie odpowiedniego poziomu 

bezpieczeństwa studentów i pracowników. 

9. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opierającej się na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu. Nie będą także wykorzystywane w celu profilowania 

Państwa zachowań. 

10. Przysługuje Pani/Panu:  

o prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

o prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

o prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 RODO; 

o prawo do żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

o prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pana/Pani dotyczących narusza przepisy prawa. 
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