ZAŁĄCZNIK NR 7
Informacja o przetwarzaniu danych przekazywanych w związku z nadzorem wykonywania badań
laboratoryjnych weryfikujących występowanie choroby spowodowanej koronawirusem
SARS-CoV-2 (COVID -19) dla personelu podmiotów publicznych

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach sprawozdań
z wykonania umowy na realizację doraźnych badań w celu wykrycia oraz weryfikacji występowania koronawirusa
SARS-CoV -2 (COVID – 19) w materiale pobranym przez te podmioty od członków personelu mających kontakt
z osobami zakażonymi lub z podejrzeniem zakażenia koronawirusem jest Województwo Mazowieckie, dane
kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719
Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator
wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
1) obejmują wyłącznie imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz dane kontaktowe i zostały przekazane przez
zatrudniający Panią/Pana podmiot leczniczy, dane nie dotyczą informacji o stanie zdrowia;
2) będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
wynikającego z zakupu usługi niezbędnej do przeciwdziałania SARS-CoV-2 (COVID-19), o której mowa
w art. 6 ustawy z 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);
3) będą przetwarzane w celu kontroli wydatkowania środków publicznych w szczególności kontroli czy są one
wydatkowane na zapewnienie bezpieczeństwa personelu podmiotów leczniczych;
4) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa
oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na
stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
1)

dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania;
2)

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

