Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna
dla osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Prokuraturę
Okręgowa w Koszalinie oraz Prokuratury Rejonowe obszaru jej
właściwości w celu zapobiegania i zwalczania ■ rozprzestrzeniania się
epidemii koronawirusa
Wypełniając obowiązek informacyjny określony w artykule 13 ust. 1 i 2 oraz artykule 14 ust. 1 . i 2
RODO (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), z uwagi na prawdopodobieństwo przetwarzania przez Prokuraturę Okręgową
w Koszalinie oraz Prokuratury Rejonowej będące w obszarze jej właściwości siedzibą w Koszalinie
(czytaj dalej - Prokuraturę), określonych danych osobowych w związku z wprowadzeniem
w Prokuraturze szczególnych postępowań związanych z ■ zapobieganiem ■ i . zwalczaniem
rozprzestrzeniania się w Prokuraturze epidemii koronawirusa SARS COV-2.

Administrator Danych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Koszalinie, mająca
swoją siedzibę przy ul. Władysława Andersa 34 a, 75-950 w Koszalinie.

Inspektor Ochrony Danych
2. Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod nr telefonu: 94 342
86 51, adresem e-mail: iod@prokuratura.koszalin.pl bądź osobiście w budynku Prokuratury
Okręgowej w Koszalinie (ul. Andersa 34 a 6 (pok. nr 80), 75-950 Koszalin) w godzinach
urzędowania.
Cel przetwarzania danych osobowych
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych ' zagrożeń
związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 - COVID -19 i podejmowania
działań prewencyjnych oraz w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z art. 9 ust 2 lit i)
RODO w związku z art. 32a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
Kategorie przetwarzanych danych

4. Kategoria przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, nr telefonu I adres zamieszkania:
a. pracownika/innej osoby znajdującej się na terenie Prokuratury, u których wykryto wystąpienie
objawów zarażenia koronawirusem,
Przetwarzanie danych osobowych

5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit d) RODO - niezbędność
przewarzania 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.
207 Kodeksu pracy - to jest obowiązku ■ podjęcia działań w przypadku zagrożenia życia
lub zdrowia pracowników;
‘

Odbiorcy danych osobowych
6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na
podstawie przepisów prawa, tj. Główny inspektorat Sanitarny.
Okres przechowywania danych
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora Danych jedynie przez okres
konieczny do . uzyskania . ■ informacji ■ ' o potwierdzeniu albo nie potwierdzeniu zarażenia

koronawirusem u pracownika/osoby, o której mowa w pkt. 4 lit. a.

Informacja o automatycznym profilowaniu
8. Pani/Pan dane nie podlegają automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
Przekazywanie danych do państw trzecich

9. Pani/Pana dane osobowe nie - będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący . Unie Europejską,
Norwegię, Lichtenstein i Islandię).
Prawa osób, których dane dotyczą

10. Mają Państwo prawo do:
1)
2)
3)
4)
5)

dostępu do swoich danych;
sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych jeśli przepis prawa się temu nie sprzeciwia;
wniesienia skargi:
a) jeśli ■ ' przetwarzanie miało związek z zapobiegania przestępczości, ' prowadzenia
postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych oraz:
• dane przetwarzane były przez prokuraturę rejonową okręgu koszalińskiego - do
Prokuratora Okręgowego w Koszalinie (na adres: Prokuratura Okręgowa
w Koszalinie, ul. Władysława Andersa 34 a, Koszalin),
• dane przetwarzane były przez Prokuraturę Okręgową w Koszalinie — do Prokuratora
Regionalnego
w
Szczecinie
(na
adres:
. Prokuratura ' ' Regionalna
w Szczecinie, ul. Mickiewicza 153, 71-206 Szczecin);
b) w stosunku do przetwarzania w - zakresie innym ' niż w ppkt a. do

Prezesa UODO
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).
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