
Obowiązek informacyjny dot. 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 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny  

z siedzibą przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, reprezentowany przez Rektora;  

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

w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: 

iod@gumed.edu.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z działaniami 

podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19)  

i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora danych; 

4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO – niezbędność 

przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby 

fizycznej; art. 9 ust. 2 lit i) RODO – niezbędność przetwarzania ze względów związanych 

z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego; art. 6 ust. 1 lit c) RODO  

– niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa,  

w szczególności 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – tzw. 

specustawy; 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym  

u administratora do przetwarzania danych osobowych, podmiotom przetwarzającym na 

mocy umowy powierzenia oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności służbom Głównego Inspektora Sanitarnego; 

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zaprzestania stosowania środków 

ochronnych przed koronawirusem (COVID-19); 

7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,  prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

8. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora 

niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.; 

9. podanie danych osobowych jest warunkiem wejścia na teren Administratora danych. 

Niepodanie danych oznacza brak możliwości wejścia na teren Administratora danych. 

 

mailto:iod@gumed.edu.pl

