Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z przetwarzaniem danych
osobowych w formie pomiaru temperatury ciała
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia RODO, niniejszym informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Śląska w Katowicach (pl. Rady Europy 1, 40
– 021 Katowice), tel. +48 32 20 83 875, adres e-mail: bsl@bs.katowice.pl.
2. Źródło danych: od osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest obowiązkowe, a konsekwencją
niepodania danych w postaci pomiaru temperatury jest brak możliwości wejścia na teren Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- prewencji zarażenia wirusem COVID-19 na terenie należącym do Administratora i monitorowania epidemii,
- zminimalizowania zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa,
- profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy,
- związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego,
- wywiązania się z obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i posłużą one
w szczególności:


podjęciu decyzji, czy bezpieczne jest wpuszczenie Pana/Pani na teren Administratora,



w celach dowodowych – na wypadek poniesienia przez Bibliotekę Śląską lub jej
pracowników szkody w związku z zarażeniem pracowników koronawirusem COVID-19.

4. Podstawami prawnymi przetwarzania danych są art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia RODO w związku z art.
207 i 211 Kodeksu pracy ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), zgodnie z motywem 46 rozporządzenia
RODO, art. 9 ust. 2 lit. i) oraz h) rozporządzenia RODO.
5. Kategorie przetwarzanych danych: pomiar temperatury ciała.
6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa, organy
państwowe, w szczególności Państwowa Inspekcja Sanitarna.
7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz nie
podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: dane dotyczące temperatury ciała nie są
rejestrowane ani przechowywane.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W sprawach dotyczących danych osobowych należy się
kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych w Bibliotece Śląskiej, tel. +48 32 20 83 726, adres email: iodo@bs.katowice.pl.

