
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 
 

 

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), zwanego dalej RODO uprzejmie 

informuję, że: 

➢ Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: 

− Minister Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 15, 

− Wojewoda (właściwy miejscowo), 

− Główny Inspektor Sanitarny, z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 65, 

− Komendant Główny Straży Granicznej, z siedzibą w Warszawie  

przy al. Niepodległości 100; 

➢ Administratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można 

kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.  

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się listownie na adres siedziby 

właściwego administratora lub poprzez e-mail odpowiednio w: 

− Ministerstwie Zdrowia: iod@mz.gov.pl, 

− Urzędach Wojewódzkich (kontakt na stronie właściwego miejscowo urzędu), 

− Głównym Inspektoracie Sanitarnym: iod@gis.gov.pl, 

− Komendzie Głównej Straży Granicznej: boi.kg@strazgraniczna.pl; 

➢ W aplikacji Ewidencja Wjazdów do Polski (ewp.mz.gov.pl) Pani/Pana dane osobowe 

będą przetwarzane w celu monitorowania wirusa, ruchu osobowego na granicach  

i rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Aplikacja znajduje się na zasobach sieciowych 

Ministerstwa Zdrowia i umożliwia dostęp osobom upoważnionym ze wskazanych 

jednostek:  

− Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia – w ramach administracji 

oraz wsparcia użytkowników w zakresie dostępu do przeglądania oraz wprowadzania 

danych,  

− Urzędy Wojewódzkie w zakresie przeglądania i wprowadzania danych,  



− Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w zakresie przeglądania zebranych 

danych,  

− Ministerstwo Zdrowia w zakresie przeglądania danych; 

➢ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeciwdziałania, zwalczania,  

a w szczególności zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz innych 

chorób zakaźnych. Przetwarzanie danych jest konieczne do monitorowania ruchu osób 

przybywających do Polski; 

➢ Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych  

jest art. 6 ust. 1 lit. d i e 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; 

➢ Pani/Pana dane mogą być przekazywane organom rządowej administracji zespolonej  

w województwie. Pani/Pana dane mogą zostać powierzone przez Głównego Inspektora 

Sanitarnego - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w związku 

zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych  

w ramach aplikacji Ewidencja Wjazdów do Polski (ewp.mz.gov.pl); 

➢ Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

➢ Pani/Pana dane osobowe i dokumentacja w postaci „Karty pasażera” / „Karty kierowcy” 

będą przechowywane przez właściwe Urzędy Wojewódzkie przez okres określony w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych; 

➢ Przysługuje Pani/Panu: 

1. prawo dostępu do swoich danych, 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

3. prawo do ograniczenia przetwarzania, 

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa); 

➢ Podanie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem 

wynikającym z przepisu prawa; jeśli administrator tych danych nie będzie posiadał,  

nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania; 

➢ Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 


