
Załącznik nr. 1 
do Regulaminu dot. funkcjonowania SCK „Best” przy SM „Złote Łany” w trakcie epidemii COVID-19. 

 

* Niepotrzebne skreślić 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów o stanie zdrowia w związku z COVID-19 
 

 
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku  z uzupełnieniem Notatki służbowej 

w związku z wystąpieniem niepokojących objawów u uczestnika jest Spółdzielcze Centrum Kultury 

BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”. 

 

2. W jaki sposób mogą się Państwo z nami skontaktować? 

Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób: 

• listownie na adres: Spółdzielcze Centrum Kultury BEST, ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała. 

• poprzez e-mail: sckbest@sm-zlotelany.pl 

• telefonicznie: 33 499 08 13, 33 499 08 33 
 

3. Po co przetwarzamy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? 

W związku z zapobieganiem rozszerzania się chorób zakaźnych mamy obowiązek dokumentować 

objawy chorobowe w Notatce służbowej sporządzonej w związku z wystąpieniem niepokojących objawów  

u uczestnika. 

Podstawą prawną ich przetwarzania są następujące przepisy prawa: 

• art. 6 ust.1 lit d, art. 9 ust. 2 lit i RODO; 

• art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11.01.2019 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;  

• Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego 

• Zarządzenie wewnętrzne Nr 1/2020 Dyrektora SCK BEST w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 

2020 r. w sprawie wprowadzenia w Spółdzielczym Centrum Kultury BEST Procedury 

bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. 
 

4. Okres przechowywania danych 

Dane pozyskane w przypadku wystąpienia niepokojących objawów o stanie zdrowia uczestnika w 

związku z Covid-19 będą przetwarzane przez okres niezbędny do ich realizacji oraz w czasie 

obowiązkowej archiwizacji, nie dłużej jednak niż 10 lat. 

 

5. Jakie dane dzieci mogą znaleźć się w Notatce służbowej w związku z wystąpieniem niepokojących 

objawów u uczestnika? 

Imię i nazwisko, informacja o stanie zdrowia, imię i nazwisko osoby poinformowanej o objawach 

chorobowych. 
 

6. Komu Spółdzielcze Centrum Kultury BEST może udostępnić dane z Notatki służbowej w związku z 

wystąpieniem niepokojących objawów u uczestnika? 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej oraz pracownikom służby zdrowia w 

razie konieczności wezwania pogotowia. 

 

7. Z jakich praw mogą Państwo skorzystać? 

W odniesieniu do pozyskanych danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

• prawo dostępu do danych uczestnika oraz uzyskania ich kopii; 

• prawo do poprawiania danych uczestnika; 

• prawo do usunięcia danych uczestnika, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania albo 

ograniczenia ich przetwarzania; 

• prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

 

 

_  _-_  _- _  _  _  _………………..………………………………………… 
 data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka 

/uczestnika dorosłego)* 
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