
Poznań, dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

 

Odnosząc się do przesłanego w dniu 25 stycznia br. zapytania o przekazywanie numeru telefonu 

rodzica dziecka do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w związku ze zgłaszaniem dzieci 

do odbycia kwarantanny w przypadku wystąpienia zakażania COVID -19 u dziecka lub u pracownika., 

przedstawiam poniżej opinię w przedmiotowym zakresie. 

Dyrektor placówki oświatowej realizuje obowiązki wynikające z wytycznych Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, co oznacza że w przypadku 

potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie placówki należy stosować się do zaleceń 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. W takiej sytuacji dyrektor ustala listę osób, 

które miały kontakt z osobą chorą. 

Zgodnie z art. 32a  ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi 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. 

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. 

Jeżeli zatem dyrektor tworzy listę osób, które mogły mieć styczność z osobą zakażoną i przekazuje 

dane tych osób do sanepidu, to tym samym wykonuje obowiązek prawny. Przetwarzanie tych danych 

możliwe jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zgoda rodziców nie jest tu wymagana, a 

ewentualny sprzeciw rodziców jest bezskuteczny. 

Mając powyższe na uwadze rekomenduję postępowanie zgodnie z wytycznymi i obowiązującymi 

przepisami, a w przypadku konfliktów z rodzicami - informowanie ich o obowiązkach ciążących na 

dyrektorach placówek.  
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