
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
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 ust.1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych Osobowych (RODO) z 

dn. 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum w Łowiczu, Stary Rynek 5/7, 99 – 400 

Łowicz 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum w Łowiczu jest pani Marianna Mońka,  

e-mail sekretariat@muzeumlowicz.pl 

Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych: 

Muzeum w Łowiczu 

Stary Rynek 5/7 – siedziba Muzeum 

99 – 400 Łowicz  

3. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu: 

- przeprowadzenia badań temperatury ciała, które odbędą się na terenie placówki (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 pkt. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 pkt. i RODO - przetwarzanie jest niezbędne ze 

względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona 

przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, 

-  przeciwdziałania, zwalczania, a w szczególności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa 

COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Przetwarzanie danych jest konieczne do monitorowania 

ruchu osób przybywających do Polski (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. d RODO w związku 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). 

4. Odbiorcą pani/Pana danych osobowych będą: 

- podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa 

(Główny Inspektorat Sanitarny) 

- podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające).   

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji wskazanego w 

punkcie 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

prawa. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

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

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych 

będzie brak realizacji określonych czynności. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

Zapoznałe(a)m się dnia  ………………………………………………………………….. 

 

czytelny podpis 

mailto:sekretariat@muzeumlowicz.pl

