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Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice/Opiekunowie Prawni, 
 

W związku z licznymi napływającymi do Szkoły wątpliwościami dotyczącymi udostępniania 

(na mocy art. 6 ust. 1 lit. D RODO – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych 

interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej) przez Administratora 

reprezentowanego przez Dyrektora Szkoły, danych uczniów oraz rodziców/opiekunów 

prawnych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, informujemy, że: 

• zgodnie z Art. 5. ust.1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.0.1239): Osoby przebywające na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązane na zasadach określonych w ustawie do: (…) 

stosowania się do nakazów i zakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej służących 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych;  

 udzielania danych i informacji: 

a) organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Inspekcji 

Weterynaryjnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Ochrony Środowiska, 

jednostkom, o których mowa w art. 30 ust. 1, oraz ośrodkom referencyjnym i instytutom 

badawczym – niezbędnych do prowadzenia nadzoru epidemiologicznego nad zakażeniami i 

chorobami zakaźnymi i zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, 

b) właściwym państwowym inspektorom sanitarnym – niezbędnych do prowadzenia 

nadzoru epidemiologicznego nad niepożądanymi odczynami poszczepiennymi, 

c) organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej – niezbędnych do sprawowania nadzoru nad 

realizacją obowiązków, o których mowa w pkt 1–3. 

• zgodnie z Art. 32a Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019.0.1239) 

1. Państwowy inspektor sanitarny lub Główny Inspektor Sanitarny, w związku z 

prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, może żądać udzielenia informacji o: 

1) osobach zakażonych lub podejrzanych o zakażenie, chorych lub podejrzanych o chorobę 

zakaźną, osobach zmarłych z powodu choroby zakaźnej lub osobach, wobec których istnieje 

takie podejrzenie, 

2) osobach, które mogły mieć styczność z osobami, o których mowa w pkt 1, 
 

3) posiadaczach zwierząt, które mogły stanowić źródło narażenia na zakażenie lub chorobę 

zakaźną 

– od każdego, kto takie dane posiada, lub jednostek administracji publicznej, które dane takie 

mogą ustalić. 



1.   https://uodo.gov.pl/pl/225/1486 
2.   https://uodo.gov.pl/pl/138/1456 

 

2. Dane osób, o których mowa w ust. 1, obejmują: 
 

1) imię i nazwisko; 
 

2) datę urodzenia; 
 

3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru – serię i numer 

paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe 

ustalenie danych osobowych; 

4) płeć; 
 

5) adres miejsca zamieszkania; 
 

6) informacje o aktualnym miejscu pobytu; 
 

7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków 

komunikacji elektronicznej; 

8) rozpoznanie kliniczne zakażenia lub choroby zakaźnej oraz charakterystykę 

podstawowych objawów klinicznych i biologicznego czynnika chorobotwórczego; 

9) okoliczności narażenia na zakażenie, ze szczególnym uwzględnieniem czynników 

ryzyka; 10) trasę podróży krajowej lub międzynarodowej oraz wykorzystywane podczas niej 

przez osobę chorą lub zakażoną środki transportu; 

11) miejsca pobytu osoby zakażonej w okresie wylęgania choroby. 

 

• Ponadto zgodnie z art. 8a ust. 5 ustawy z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia inny organ Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej może wydać placówce oświatowo-wychowawczej decyzję nakładającą 

obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądać od 

niej informacji w tym zakresie. Zgodnie z tymże przepisem do decyzji, stosuje się przepisy 

ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

• Dyrektor Szkoły jako osoba reprezentująca Administratora jest obowiązana przestrzegać 

wytycznych nałożonych na niego przez GIS, MZ, MEN (zgodnie z § 13c rozporządzenia 

MEN z 20 marca 2020r),: „Dyrektor jednostki systemu oświaty uwzględnia w 

funkcjonowaniu jednostki przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw 

zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i 

wychowania”. Ich realizacja jest wykonaniem niezbędnego obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze (art. 6 ust .1 lit. C RODO). 

 

• Prezes Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych  w  swoim  oświadczeniu  wskazał  m.in.  że: 

„przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane  jako przeszkoda w 

realizacji działań w związku z walką z koronawirusem. Natomiast Europejska Rada 
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Ochrony Danych Osobowych w powołanym wyżej oświadczeniu, wskazała że RODO jest 

obszernym aktem prawnym, który zawiera przepisy mające zastosowanie również do 

przetwarzania danych osobowych w kontekście takim, jak ten dotyczący COVID-19. RODO 

pozwala właściwym organom ds. zdrowia publicznego i pracodawcom na przetwarzanie 

danych osobowych w kontekście epidemii, zgodnie z prawem krajowym i na określonych w 

nim warunkach. Na przykład, gdy przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na 

istotny interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego. W tych okolicznościach nie 

ma potrzeby polegania na zgodzie osób fizycznych. 

 
Biorąc powyższe pod uwagę, pozyskiwanie zgody od osób, których dane dotyczą,       w 

przedstawionej sytuacji, może budzić uzasadnione wątpliwości. Właściwymi 

podstawami powinny  być   raczej  przesłanki określone w art.  6 ust.  1 lit.  c lub  lit.  e 

RODO, w połączeniu z właściwymi przepisami szczególnymi określającymi zadania 

konkretnych organów  i instytucji,  np.  ustawie  z dnia  5 grudnia  2008 r.  o zapobieganiu i 

zwalczania zakażeń i chorób  zakaźnych  u ludzi,  ustawie  z dnia  26  kwietnia  2007  r.  o 

zarządzaniu kryzysowym, ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej czy 

ustawach określających zadania  poszczególnych  podmiotów,  w tym  przede  wszystkim w 

tzw. specustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (z uwzględnieniem jej ostatnich zmian), która określa 

uprawnienia właściwych organów (tj. Główny Inspektor Sanitarny, Prezes Rady Ministrów) 

do wydawania zaleceń i decyzji co do działań, jakie należy podejmować.” 1 

 
W opinii innej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przeczytacie także Państwo, 

że: „Artykuł 17 specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19 wskazuje, że 

Główny Inspektor Sanitarny lub działający z jego upoważnienia państwowy 

wojewódzki inspektor sanitarny może wydawać pracodawcom m. in. decyzje 

nakładające obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 

kontrolnych i współdziałania z innymi organami administracji publicznej oraz 

organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej. (…) Przepisy te korespondują z RODO, które 

również przewidują sytuacje związane z ochroną zdrowia i zapobieganiem 

rozprzestrzeniania  się  chorób zakaźnych (art. 9 ust. 2 lit i   art. 6 ust. 1 lit  d).  Zgodnie    z 

motywem 46  RODO  przetwarzanie  danych  osobowych  należy  uznać  za  zgodne z 

prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma 

istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest 

potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich 

rozprzestrzeniania się. Prezes UODO mając na uwadze powagę sytuacji przypomina, że 

wszelkie problemy związane ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się 

koronawirusa powinny być w świetle powyższych unormowań w pierwszej kolejności 

zgłaszane do GIS.” 2 
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Wobec powyższego dane udostępniane są z zasobów szkoły na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, z zachowaniem zasad przetwarzania danych osobowych takich jak m. in.: 

rzetelność, legalność, celowość, a także ograniczenie co do minimalizacji przesyłanych danych. 

 

 
Z wyrazami szacunku, 

Dyrektor Szkoły 


