
 
 

 

Klauzula informacyjna  

o przetwarzaniu danych osobowych 

w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie 

 rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) 

w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego 

 
 
 
Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych na potrzeby zapewnienia 
bezpieczeństwa pracowników oraz osób współpracujących z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego 
Regulskiego oraz Ośrodkami Regionalnymi FRDL oraz w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa 
SARS-CoV-2 (COVID-19). Niniejsza klauzula dotyczy kwestii przetwarzania danych osobowych związanych z 
uzyskiwaniem informacji na temat stanu zdrowia oraz obowiązku poddania się kwarantannie osób fizycznych, na rzecz 
których FRDL świadczy jakiekolwiek usługi, domowników ww, kontrahentów, współpracowników.  

 
 

Przewarzanie danych odbywa się w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwanego dalej RODO. 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego 

ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, zarzad@frdl.org.pl 
  

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:  
a. art. 9 ust. 2 lit. i) w zw. z art. 6 ust 1 lit. c) i d) rozporządzenia RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 

2018r. (Dz.U.2018 poz.100 z późn. zm.) w zw. z ustawą 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 z późn. zm.) - 
celem zapobiegania i zwalczania epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2; 

b. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, współpracownikom, usługobiorcom FRDL tj na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO); 
 

Mając na uwadze wskazane powyżej podstawy, Administrator uprawniony jest do przeprowadzania wywiadów 
i żądania składania oświadczeń dotyczących w szczególności informacji na temat stanu zdrowia, przebywania na 
kwarantannie, a także uzyskiwania informacji dotyczących konieczności podjęcia przez Administratora działań 
prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19.    

3. Pani/Pana dane mogą być przekazane na żądanie właściwych służb sanitarnych (np. Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego, ul. Targowa 65 03–729 Warszawa) w zakresie niezbędnym do dochodzenia epidemiologicznego.  

4. Pani/Pana dane Administrator będzie przetwarzać do czasu ustania celu danego przetwarzania, w tym z 
uwzględnieniem wymogów w tymże zakresie wynikających z właściwych przepisów prawa.   

5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i podjęcia działań w celu ochrony 
zdrowia i życia osób, których dane dotyczą, a także zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, 
współpracownikom, usługobiorców, kontrahentów. Odmowa podania danych może spowodować brak 
możliwości uczestnictwa w szkoleniu/spotkaniu. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora. 
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, do sprostowania swoich danych, ograniczenia 

przetwarzania, do wniesienia skargi do Prezesa UODO ul. Stawki 2, 00-19 Warszawa. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 
profilowaniu.  
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