
Klauzula informacyjna dotycząca systemu monitorowania temperatury osób wchodzących na 
teren wydarzenia edukacyjnego organizowanego  

przez Fundację Twórczych Kobiet  
 
 

Zgodnie z art. 13 ust 1 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) informujemy, że:  
 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Twórczych Kobiet wpisana do 
Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 
0000306144, kontakt poprzez Biuro FUNDACJI  ul. Bobrowiecka 9, lok. G-8, 00-
728  Warszawa, Telefonicznie: 725-25-62-11, lub poprzez  email: cnol@kobiety.med.pl 

2. Państwa dane osobowe Administrator będzie przetwarzał w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony życia i zdrowia ludzi z uwagi na istniejący stan zagrożenia 
epidemicznego w związku z zakażeniami wirusami COVID 19 

3. Wprowadzono obligatoryjne środki bezpieczeństwa w postaci pomiaru temperatury dla 
osób wchodzących z zewnątrz na teren wydarzenia edukacyjnego organizowanego przez 
FTK  Pomiar temperatury jest przetwarzany jako dana osobowa wynikająca z art. 6 ust 1 
lit c oraz art. 9 ust 2 lit b, lit h oraz lit i RODO w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020r z 
póżn. zm. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych z póżń. zm. Dane są przetwarzane  w celu ochrony życia i zdrowia ludzi z 
uwagi na istniejący stan zagrożenia epidemiologicznego.  

4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione 
są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia pracowników lub osób 
współpracujących z Fundacją, a przede wszystkim Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu 
i  Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu  

5. Państwa dane zgromadzone w czasie monitoringu sprawdzenia temperatury ciała i będą 
przechowywane w dokumentacji dotyczącej  wydarzenia edukacyjnego w czasie jego 
trwania.  

6. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie 
będą służyły profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG).  

7. Mają Państwo prawo do 
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d. usunięcia danych osobowych; 
e. wniesienia skargi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa). 
8. Administrator dokłada wszelkich starań organizacyjnych , fizycznych i informatycznych 

aby przetwarzanie odbywało się w sposób bezpieczny i zgodny z prawem z zachowaniem 
zasad minimalizacji  i integralności.  


