
Zapytanie o gotowość do pracy. 

W związku z pilną potrzebą dodatkowego zaangażowania pielęgniarek i położnych do pracy przy 

bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 zawartą w piśmie Wojewody 

Lubuskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r., Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wlkp., 

zwraca się z prośbą o przekazanie gotowości do podjęcia się tego zadania.  

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie realizowane na podstawie art. 47 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.). 

Osoby gotowe podjąć pracę przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 

proszone są o przekazanie na adres e-mail oipip_gorzow@wp.pl następujących danych: 

1. Imię i Nazwisko. 

2. Nr Prawa Wykonywania Zawodu. 

3. Miejsce aktualnego zatrudnienia. 

4. Adres zamieszkania. 

5. Nr telefonu. 

6. Adres e-mail. 

Klauzula informacyjna RODO  

Administrator Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim 
(OIPiP) na ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 66-400, Gorzów 
Wielkopolski. 

IOD Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 

można kontaktować się wysyłając: 

- maila na adres: oipip_gorzow@wp.p 

- pismo na adres siedziby Administratora. 

Cel przetwarzania Działania związane ze zwalczaniem epidemii zakażeń wirusem 
SARS-CoV-2 w tym m. in. zbieranie zgłoszeń dot.  gotowości 
dodatkowego zaangażowania pielęgniarek i położnych do pracy 
przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii (dane zostaną przekazane 
właściwym organom w celu wydania decyzji administracyjnej).  

Podstawa przetwarzania z 
Rozporządzenia osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych 
celów (art. 6 ust. 1lit. a) 

Odbiorcy danych 
Minister właściwy do spraw zdrowia, Wojewoda Lubuski 

Twoje dane osobowe będą 
przetwarzana przez okres 
niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania, w tym również 
obowiązku archiwizacyjnego 
wynikającego z przepisów 
prawa tj.: 

5 lat 

mailto:oipip_gorzow@wp.pl
mailto:oipip_gorzow@wp.p


Prawa osoby, której dane 
dotyczą - prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 
Rozporządzenia; 

- prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 
Rozporządzenia; 

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie  
art. 18 Rozporządzenia; 

- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  
na podstawie art. 21 Rozporządzenia; 

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie 
danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

Informacje o 
zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym 
o profilowaniu 

Na podstawie przekazanych danych nie będą podejmowane 
decyzje w sposób zautomatyzowany  

Obowiązek podania danych 
Podanie danych jest dobrowolne  

Rozporządzenie 
Rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 
127 z 23.05.2018, str. 2) 

 


