W związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Hospicjum im. św. Maksymiliana Kolbego (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 80, 75-136 Koszalin. Z
Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Zdobywców Wału
Pomorskiego 80, 75-136 Koszalin lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@hospicjum.koszalin.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Andrzeja Rybus Tołłoczko, z którym można się
skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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).
4. Przetwarzanie odbywa się w celu podjęcia niezbędnych działań związanych ze zwalczaniem epidemii,
zapewnieniem standardów bhp w miejscu działania Administratora i zapobieganiem szerzeniu się chorób
zakaźnych u osób wchodzących na teren Administratora – art. 6 ust. 1 lit. d oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator przekaże dane na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia danych osobowych, w tym
w szczególności do: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego lub wskazanym przez nich specjalistycznych jednostek, właściwych ze względu na rodzaj
zakażenia lub choroby zakaźnej, oraz Głównego Inspektora Sanitarnego lub wskazanego przez niego krajowych
specjalistycznych jednostek, właściwych ze względu na rodzaj zakażenia lub choroby zakaźnej.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez 14 dni od pozyskania informacji.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymagane.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym:
Ja, ………………………………………………………zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym.
Czytelnie imię i nazwisko
Oświadczam, że
1. Nie jestem chory/a na COVID-19
2. Nie jestem objęty/a kwarantanną/izolacją w związku z COVID-19
3. Nie miałem/am kontaktu z osobą chorą lub objętą kwarantanną/izolacją w związku z COVID-19 w ostatnich
14-dniach
4. Obecnie nie występują u mnie i nie występowały w ciągu ostatnich 14 dni objawy infekcji m.in. gorączka,
kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, biegunka.
Zobowiązuję się do poinformowania telefonicznie sekretariat Hospicjum w przypadku:
1.Otrzymania dodatniego wyniku testu w kierunku COVID-19
2. Kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS -Co-V-2 lub przebywaniu w kwarantannie

TEL: ……………………
………………………….
/data/

……………………………….
/podpis/

