Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie
teleinformatycznym1 w związku z działaniami podejmowanymi w celu
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania wirusa SARS-CoV-2
powodującego chorobę COVID-19

Na podstawie art. 14 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1,
oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), zwanego dalej RODO, informujemy, że:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Zdrowia z siedzibą
w Warszawie (00-952), przy ul. Miodowej 15. Z Administratorem można kontaktować się
listownie, za pomocą e-mail: kancelaria@mz.gov.pl lub za pośrednictwem platformy
e-PUAP (adres skrytki): /8tk37sxx6h/SkrytkaESP.

2)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować
poprzez e-mail: iod@mz.gov.pl, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub listownie
na adres siedziby. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3)

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zapobiegania, przeciwdziałania
i zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do monitorowania stanu epidemii
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4)

Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. e oraz 9 ust. 2 lit. i 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 374,
z późn. zm.),
• ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 poz. 1239, z późn. zm.),
• rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697).

5)

W systemie teleinformatycznym EWP 2.0 przetwarzane są dane osobowe zwykłe
oraz szczególne kategorie danych osobowych obejmujące dane dotyczące zdrowia.

6)

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia, któremu Administrator powierzył na podstawie porozumienia,
przetwarzanie danych osobowych w systemie teleinformatycznym EWP 2.0.

1

System teleinformatyczny, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 697), tzw. EWP 2.0 (ewp.mz.gov.pl).

7)

W związku z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) Pani/Pana dane osobowe
obejmujące:
• adres miejsca zamieszkania lub pobytu, pod którym odbywana jest obowiązkowa
kwarantanna,
• numer telefonu do kontaktu lub informacja o podleganiu izolacji w warunkach
domowych w przypadku, gdy podjęto decyzję o wykonaniu testu pod kątem
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, oraz osób zakażonych tym wirusem,
gromadzone w systemie teleinformatycznym EWP 2.0 są udostępniane:
•
•
•
•
•
•

organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Narodowemu Instytutowi Zdrowia Publicznego – Państwowemu Zakładowi Higieny,
Narodowemu Instytutowi Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego –
Państwowemu Instytutowi Badawczemu,
• Wojewodom,
• Policji,
• Państwowej Straży Pożarnej,
• operatorowi wyznaczonemu w rozumieniu Prawa pocztowego2,
oraz użytkownikom Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego.
8)

Źródłem Pani/Pana danych osobowych są:
• Straż Graniczna,
• Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
• Wojewodowie.

9)

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzanie w sposób zautomatyzowany w systemie
teleinformatycznym EWP 2.0, ale nie będą podlegały profilowaniu.

10)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych.

11)

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w systemie teleinformatycznym EWP 2.0 będą
przechowywane przez okres 6 lat, licząc od momentu jego dezaktywacji3.

12)

Posiada Pani/Pan prawo:
• dostępu do swoich danych,
• do sprostowania (poprawiania) swoich danych.

13)

W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
prawa, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
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Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z późn. zm.)
Przepis art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.)

