
ZARZĄDZENIE NR 37/2020 
WÓJTA GMINY PYSZNICA 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

w sprawie  ustalenia procedur w Urzędzie Gminy w Pysznicy mających na celu przeciwdziałanie 
rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19 

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 
2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 325), art. 207 § 2 Kodeksu 
pracy ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.); § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. 
w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, z późn. 
zm.) oraz § 9 ust 7 pkt 3 i § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 658, z późn. zm. ), realizując działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-
COV-2 w celu zapewnienia ochrony przed chorobami zakaźnymi pracowników oraz innych osób 
przebywających na terenie Urzędu Gminy w Pysznicy 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Obowiązek pomiaru temperatury ciała wszystkich osób wchodzących do budynku Urzędu Gminy 
w Pysznicy (zwanego w dalszej części zarządzenia: Urzędem), w tym pracowników. Pomiar termometrem 
zdalnym (bezdotykowym) przeprowadza wyznaczony pracownik. 

2. Osoby, które odmówią poddania się pomiarowi temperatury ciała nie zostaną wpuszczone do budynku 
Urzędu. 

§ 2. 1. Po wejściu do budynku Urzędu zaleca się dezynfekcję rąk środkiem dezynfekcyjnym. 

2. Osoby zatrudnione w Urzędzie niezależnie od podstawy zatrudnienia są zaopatrzone przez pracodawcę 
w rękawiczki ochronne lub środki do dezynfekcji rąk. 

3. Pracownicy Urzędu wykonujący bezpośrednią obsługę interesantów zobowiązani są do zakrywania, przy 
pomocy maski lub maseczki, ust i nosa. Maseczki zapewnia pracodawca. 

4. Odległość pomiędzy stanowiskami pracy powinna wynosić co najmniej 1,5 m i zobowiązuje się 
wszystkich zatrudnionych w Urzędzie do zachowania tej odległości. 

§ 3. Zakazuje się wstępu do budynku Urzędu osobom, które: ·przybyły z terenu, miejsca lub obiektu 
objętego zakazem opuszczania w związku z art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, w ostatnich 14 dniach wróciły z zagranicy, ·w ostatnich 14 dniach 
miały bezpośredni kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, ·w ostatnich 
14 dniach miały bezpośredni kontakt z osobą objętą kwarantanną Państwowej Inspekcji Sanitarnej z powodu 
podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, wskazujący na wysokie ryzyko zakażenia, ·wykazują 
zewnętrzne, dostrzegalne dla rozsądnego obserwatora objawy wskazujące na realną możliwość zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2 w postaci intensywnego kaszlu, duszności oraz gorączki, ·mają wynik pomiaru 
temperatury ciała 38 °C albo wyższy. 

§ 4. 1. O zdarzeniach naruszających zakazy opisane w niniejszym zarządzeniu należy powiadomić Wójta 
Gminy Pysznica. 

2. W przypadku pracowników Urzędu, pracowników obsługi oraz osób, które stawiły się  w Urzędzie 
w związku z załatwieniem spraw pilnych, u których stwierdzono temperaturę ciała 38 °C albo wyższą, 
o powyższym powiadamia się niezwłocznie Wójta Gminy Pysznica. 

§ 5. W przypadku gromadzenia przez Urząd - w związku z podejmowaniem działań w zakresie 
przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób 
przebywających na terenie Urzędu (Administratora Danych) - danych osób zatrudnionych, osób obsługi oraz 
petentów, osobom tym zapewnia się realizację obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 
RODO. Stosowna klauzula informacyjna stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
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§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Wójt 
 
 

Łukasz Bajgierowicz 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2020 

Wójta Gminy Pysznica 

z dnia 17 kwietnia 2020 r. 

 

 

KLAUZULA   INFORMACYJNA 

dla osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Pysznicy 

w związku z gromadzeniem danych w ramach działań podjętych w celu przeciwdziałania 

pandemii koronawirusa COVID-2019  

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) na podstawie art. 

13 ust 1 i 2 w/w rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych 

oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pysznica, który 

reprezentuje Gminę Pysznica i Urząd Gminy w Pysznicy.  

 

2. Z Administratorem Danych Osobowych może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na 

adres siedziby  ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica lub pisząc na adres e-mail 

ug@pysznica.pl. 

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje 

sferę przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych jest: Alina Pyz, 

z którą może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres: Urząd Gminy w Pysznicy, ul. 

Wolności 322, 37-403 Pysznica lub email iod@pysznica.pl. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami 

podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) 

i zagwarantowania bezpieczeństwa osób zatrudnionych. Przetwarzanie będzie odbywało 

się w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 w zakresie gromadzenia informacji o ostatnich miejscach pobytu (w 

szczególności w rejonach podwyższonego ryzyka), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest 

zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrona przed zakażeniami, 

 w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowie tj. w szczególności 

informacji o ewentualnych objawach chorobowych, w tym w związku z 

wykonaniem pomiaru temperatury ciała, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b RODO 

tj.  wykonywanie obowiązków w dziedzinie prawa pracy i zabezpieczenia 
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społecznego) oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO tj. niezbędność dla celów medycyny 

pracy i oceny pracownika zdolności do pracy w związku z art. 207 Kodeksu 

Pracy. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.    

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez 

Panią/Pana sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO, a w pozostałym zakresie do czasu zaprzestania stosowania środków ochronnych 

przed koronawirusem (COVID-2019). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania  przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach 

RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z 

Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wejścia na teren 

Administratora danych. Nie podanie danych oznacza brak możliwości wejścia na teren 

Administratora danych. 
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KLAUZULA   INFORMACYJNA 

dla osób przebywających na  terenie Urzędu Gminy w Pysznicy 

w związku z gromadzeniem danych w ramach działań podjętych w celu przeciwdziałania 

pandemii koronawirusa COVID-2019  

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) na podstawie art. 

13 ust 1 i 2 w/w rozporządzenia informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych 

oraz o przysługujących prawach z tym związanych: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pysznica, który 

reprezentuje Gminę Pysznica i Urząd Gminy w Pysznicy.  

 

2. Z Administratorem Danych Osobowych może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na 

adres siedziby  ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica lub pisząc na adres e-mail 

ug@pysznica.pl. 

 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który w jego imieniu nadzoruje 

sferę przetwarzania danych osobowych. Inspektorem Ochrony Danych jest: Alina Pyz, 

z którą może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres: Urząd Gminy w Pysznicy, ul. 

Wolności 322, 37-403 Pysznica lub email iod@pysznica.pl. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z działaniami 

podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-2019) 

i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Urzędu Gminy w 

Pysznicy. Przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o następujące podstawy prawne: 

 w zakresie gromadzenia informacji o ostatnich miejscach pobytu (w 

szczególności w rejonach podwyższonego ryzyka), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest 

zagwarantowanie bezpieczeństwa i ochrona przed zakażeniami, 

 w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowie tj. w szczególności 

informacji o ewentualnych objawach chorobowych, w tym w związku z 

wykonaniem pomiaru temperatury ciała, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO tj. 

interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego w zakresie ochrony przed 

zakażeniami. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.    

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez 

Panią/Pana sprzeciwu w zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 
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RODO, a w pozostałym zakresie do czasu zaprzestania stosowania środków ochronnych 

przed koronawirusem (COVID-2019). 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania  przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach 

RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z 

Administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane zostały powyżej. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych 

osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wejścia na teren 

Administratora danych. Nie podanie danych oznacza brak możliwości wejścia na teren 

Administratora danych. 
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