
W związku z obowiązującym od dnia 20-go marca br. stanem epidemii w Polsce Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków 
(MPWiK) informuje, że jest administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z tym 
zagrożeniem (dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod.wodociagi@mpwik.krakow.pl). 

Jakie dane będą gromadzone.
MPWiK w związku ze stanem epidemii będzie gromadzić szerszy zakres danych niż w zwykłym trybie 
działania, w tym dane o stanie zdrowia, a w szczególności będą to informacje takie jak:

• prywatne adresy e-mail pracowników i innych osób wykonujących pracę na terenie obiektów 
MPWiK,
•  informacja o stanie zdrowia – w tym obowiązkowy pomiar temperatury ciała osób 
wchodzących na teren obiektów MPWiK, dokonywany przez osoby wyznaczone przez MPWiK 
oraz informacje o samodzielnym pomiarze temperatury ciała przez pracowników, 
występowanie objawów typowych dla koronawirusa SARS-CoV-2, 
•  informacja o powrocie z zagranicy, w szczególności o pobycie w kraju lub regionie, 
zagrożonym koronawirusem SARS-CoV-2, znajdującym się w wykazie GIS,
•  informacja o obowiązku poddania się kwarantannie, kontakcie z osobami zakażonymi                          
lub o przebywaniu na zwolnieniu lekarskim w związku ze stwierdzeniem zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2,
•  informacja o kraju lub regionie planowanego urlopu wypoczynkowego.

Zakres gromadzonych informacji jest dopasowany do występującego zagrożenia i może być 
rozszerzany w miarę rozwoju sytuacji. Dane osobowe będą przetwarzane przez MPWiK w zakresie 
koniecznym do zrealizowania celu w jakim są gromadzone, a dostęp do nich będzie ograniczony 
wyłącznie dla osób upoważnionych przez MPWiK, będących członkami Sztabu Operacyjnego, 
powołanego Zarządzeniem Prezesa Zarządu MPWiK S.A. w Krakowie nr 10/20 z dnia                                         
12 marca 2020 r.

Cel przetwarzania danych.
Celem przetwarzania powyżej określonych danych osobowych jest zapewnienie bezpiecznych                        
i higienicznych warunków pracy, oraz maksymalne ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 w miejscu pracy przez pracowników MPWiK oraz osoby upoważnione do wykonywania 
pracy na terenie obiektów MPWiK, a także zapewnienie ciągłości dostaw wody mieszkańcom 
Krakowa i okolic, które jest działaniem w interesie publicznym, krytycznym ze względu na zalecenia 
GIS do zachowania wzmożonej higieny osobistej.

Jesteśmy z Wami. Każdego dnia.

Nr klauzuli: KI-NZZ-7

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wprowadzonym stanem epidemii 
oraz na czas trwania stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.


