
Klauzula informacyjna  ( dot. listy osób odwiedzających w 
związku z COVID ) 

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku,                                               

ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock, jest Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock. 

Z Administratorem można skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: sekretariat@wachock.pl, 

pisemnie pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1, 27 – 215 Wąchock lub 

telefonicznie pod numerem telefonu: 41 27 36 130. 

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Krzysztofem Kowal, można skontaktować się przy pomocy adresu e-

mail: iod@wachock.pl. Z z-ca Inspektora Ochrony Danych Krzysztofem Mazurkiewicz, można skontaktować się 

osobiście w siedzibie Urzędu lub przy pomocy adresu e-mail: iod@wachock.pl. 

Cel przetwarzania: 

W świetle obowiązujących przepisów, w związku z art. 17 Ustawy 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 Administrator przetwarza dane osobowe w 

następujących celach i podstawach prawnych: 

1) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w zakresie 

zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników, kontrahentów i osób odwiedzających 

placówkę Administratora (podstawę stanowi przepis art. 6 ust 1 lit c RODO); 

2) działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą, podejmowane są                        

w celu ochrony żywotnych interesów tej osoby, w szczególności wobec obowiązku poddania się kwarantannie,       

a także ochrony żywotnych interesów pracowników, współpracowników, kontrahentów i osób odwiedzających 

placówkę Administratora - podstawę prawną stanowi przepis art. 6 ust 1 lit dd RODO; 

3) w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, współpracowników, kontrahentów i osób odwiedzających 

placówkę Administratora tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę prawną 

stanowi przepis art. 6 ust 1 lit. f RODO), 

4) ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego takich jak ochrona przed 

poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa 

Sars CoV 2 i powodowanej nim choroby COVID-19 na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO.  

 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. 
 
Odbiorcy danych: 
Państwa dane osobowe mogą być ujawnione: 
 

 Uprawnionym organom i instytucjom  

 Właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie i w celach, które wynikają 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

 Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, 

podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, 

szkoleń, finansowe, ubezpieczenia, obsługi medycznej, serwisu urządzeń. 

 Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla 

administratora. 

 

Okres przechowywania danych: 

Dane przechowywane będą przez okres 21 dni, po tym okresie zostaną usunięte. 
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