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DLA BIZNESU 
 

 RODO a koronawirus – problemy praktyczne 

W związku obowiązującym w czasie pandemii nowym       
reżimem prawnym, pojawia się wiele problemów      
praktycznych powodujących obawy pracodawców o     
możliwość naruszenia przepisów rozporządzenia o     
ochronie danych osobowych. Poniżej prezentujemy     
najczęściej pojawiające się wątpliwości, wskazując     
jednocześnie rozwiązania, jak należy postępować, aby przy       
zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19    
pozostawać w zgodzie z RODO. 

Praca zdalna – czy pracownik może odmówić? 

Podstawą prawną skierowania pracownika do     
wykonywania pracy zdalnej jest art. 3 ust. 1 ustawy z dnia           
2 marca 2020 roku - o szczególnych rozwiązaniach        
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i     
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz      
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.,         
poz. 374), który stanowi: „W okresie obowiązywania stanu        
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,     
ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3        
miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania       
COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi     
wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej      
w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego        
wykonywania (praca zdalna).”. Jednakże, zgodnie z ust.       
4 tego artykułu: „Wykonywanie pracy zdalnej może zostać        
polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i      
możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania      
takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W         
szczególności praca zdalna może być wykonywana przy       
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania    
się na odległość lub dotyczyć wykonywania części       
wytwórczych lub usług materialnych.”. Co więcej, zgodnie       
z ust. 6: „Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania         
pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej       
zapewnia pracodawca.”. Jest to zasada, natomiast nic nie        
stoi na przeszkodzie, aby pracownik pracował na własnym        
sprzęcie. Muszą być jednak spełnione przesłanki, o       
których mowa w ust. 7: „Przy wykonywaniu pracy zdalnej         
pracownik może używać narzędzi lub materiałów      
niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że      
umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji      
poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w       

tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych     
osobowych, a także informacji, których ujawnienie      
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.”. I w tym        
miejscu istotne jest, aby wykonywanie pracy zdalnej       
odbywało się w taki sposób, by nie doszło do naruszenia          
przepisów RODO. 

Samo RODO nie zabrania wykonywania pracy poza       
siedzibą firmy, choć oczywiście pracując w trybie home        
office przetwarzamy dane osobowe w warunkach, które       
mogą powodować nowe ryzyka (np. dostępu innych       
domowników do naszego komputera). Jeśli jednak      
pracodawca decyduje się na skierowanie pracownika na       
pracę w domu, zasadniczo powinien mu zapewnić       
służbowy sprzęt potrzebny do pracy (komputer, telefon –        
jeśli kontakt z pracownikiem odbywa się również w tej         
formie, zewnętrzne nośniki danych np. pendrive). Nie jest        
to obowiązek bezwzględny, pracownik może pracować      
również na swoim własnym sprzęcie, jeśli wyrazi na to         
dobrowolną zgodę i zobowiąże się do zachowania       
odpowiednich środków ostrożności (nieudostępniania    
komputera/telefonu innym domownikom, unikania    
wynoszenia dokumentów papierowych z siedziby firmy,      
niewyrzucania dokumentów z danymi do kosza, a       
niszczenie ich w niszczarce, w siedzibie pracodawcy).       
Jednakże w przypadku braku zapewnienia przez      
pracodawcę odpowiedniego sprzętu i braku zgody      
pracownika na pracę na swoim prywatnym komputerze,       
będzie on uprawniony do odmowy wykonania polecenia       
skierowania do pracy zdalnej. Wówczas pracodawca      
będzie musiał albo zapewnić służbowy sprzęt      
pracownikowi, albo zezwolić mu na wykonywanie pracy w        
miejscu określonym w umowie. Trzeba też pamiętać, że w         
przypadku wykonywania pracy w siedzibie firmy, to       
pracodawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczne i      
higieniczne warunki pracy, a brak ich zapewnienia może        
spowodować, iż pracownik w ogóle będzie zwolniony z        
obowiązku świadczenia pracy. Zgodnie bowiem z art. 210        
§ 1 Kodeksu pracy: W razie gdy warunki pracy nie          
odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i       
stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia       
pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi        
takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma      
prawo powstrzymać się od wykonywania pracy,      
zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.”.     
Ponadto, zgodnie z art. 210 § 2 KP: „Jeżeli powstrzymanie          
się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym         
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mowa w § 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca           
zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie     
przełożonego.” Za czas powstrzymania się od      
wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia        
w tego typu przypadkach pracownik zachowuje prawo       
do wynagrodzenia (art. 210 § 3 KP). 

Urlop – czy pracodawca może żądać informacji o        
kraju, do którego wybiera się pracownik? 

Problem ten jest dosyć istotny, gdyż kwestia miejsca        
wypoczynku pracownika należy do pewnej sfery jego       
prywatności, w związku z czym pojawia się pytanie, czy         
zobowiązanie pracownika do informowania pracodawcy o      
tym, jakie kraje odwiedził w czasie urlopu nie będzie         
naruszało przepisów RODO, zwłaszcza zasady     
minimalizacji danych. Z drugiej strony pracownik ma       
obowiązek dbać o bezpieczeństwo wszystkich     
pracowników i osób przebywających na terenie      
zakładu pracy, zatem informacja o tym, iż jeden z jego          
podwładnych przebywał w miejscu szczególnie     
dotkniętym pandemią COVID-19 może stanowić     
przesłankę do skierowania go do pracy zdalnej, celem        
ochrony innych osób przed potencjalnym zagrożeniem.      
Zasadniczo więc pracodawca ma prawo uzyskać od       
pracownika informacje dotyczące kraju, w którym ten       
przebywał podczas swojego urlopu. 

Podstawą prawną takiego działania może tu być art. 6 ust.          
1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów         
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów     
realizowanych przez administratora lub przez stronę      
trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny       
charakter wobec tych interesów mają interesy lub       
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą,        
wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności      
gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem).       
Korzystając jednak z tej przesłanki, pracodawca      
(administrator) powinien swoje działanie poprzedzić     
wykonaniem tzw. testu równowagi, który polega na       
porównaniu prawnie uzasadnionych interesów    
realizowanych przez administratora w związku z      
konkretnymi czynnościami przetwarzania danych    
osobowych z interesami lub podstawowymi prawami i       
wolnościami osoby, której dane są przetwarzane. Po       
przeprowadzeniu analizy w oparciu o ten test administrator        
powinien być w stanie określić czyje interesy – jego         

własne, czy osoby, której dane dotyczą – są w danych          
okolicznościach przeważające. 

Choć zagrożenie koronawirusem wydaje się dostatecznym      
argumentem za stwierdzeniem, iż to interes administratora       
będzie w takich sytuacjach przeważający, to jednak w        
przypadku wątpliwości można skorzystać również z innej       
przesłanki RODO. Jest nią art. 6 ust. 1 lit. d)          
(przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych      
interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby        
fizycznej). Należy jednak pamiętać, że ma ona (jak wynika         
z treścią mot. 46 preambuły RODO) charakter awaryjny,        
co sprawia, iż może być ona podstawą do przetwarzania         
danych wyłącznie w sytuacji, gdy nie można oprzeć        
danego działania na innej podstawie wynikającej z       
rozporządzenia. 

Prewencyjne badanie temperatury a przetwarzanie     
danych wrażliwych 

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku konieczności      
dokonywania pomiaru temperatury pracownikom –     
będzie to zgodne z RODO, jednakże trzeba pamiętać, że         
przetwarzamy w tym przypadku szczególne kategorie      
danych (tzw. dane wrażliwe). Cel ich przetwarzania może        
być dwojaki – z jednej strony pracodawca chce ocenić         
zdolność konkretnego pracownika do pracy, z drugiej –        
dopełnić obowiązków w zakresie zapewnienia     
bezpiecznych warunków pracy. 

W pierwszym przypadku podstawą przetwarzania danych      
w zakresie temperatury ciała pracownika będzie art. 9 ust.         
2 lit. h) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów         
profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny       
zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej,      
zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia     
społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i      
usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia     
społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa        
członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem       
służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i       
zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3;). 

Jeśli zaś celem mierzenia temperatury jest przede       
wszystkim troska o bezpieczeństwo pozostałych     
pracowników nasze działanie ma podstawę wynikającą nie       
tylko z RODO, ale także z Kodeksu pracy. Zgodnie z art.           
207 § 2 KP, pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i          

 
 

Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.  
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.  

 
 



N E W S L E T T E R A.M. Jesiołowscy - Finanse Sp. z o.o. 
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA  ul. Józefitów 2/4, 30-039 Kraków 
12/10/2020 godz. 13:00                                                                               Tel: +48 12 423 22 41 

życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i      
higienicznych warunków pracy przy odpowiednim     
wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Przepis ten       
koreluje z art. 9 ust. 2 lit. b) RODO (przetwarzanie jest           
niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania      
szczególnych praw przez administratora lub osobę, której       
dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia       
społecznego i ochrony socjalnej (…)). Finalnie więc,       
podstawą prawną w tym przypadku może być art. 207         
Kodeksu pracy w związku z art. 9 ust. 1 lit. b) RODO. 

Test na COVID-19 – dwugłos pomiędzy prawnikami a        
UODO 

Mniej oczywistą kwestią jest samo zobowiązanie      
pracownika do wykonanie testu na COVID-19. Jest to        
sfera dużo większej ingerencji w prywatność niż       
zmierzenie temperatury, wiąże się bowiem z pobraniem       
materiału genetycznego pracownika. Oprócz tego     
pojawiają się także pytania o rzetelność i wiarygodność        
wyniku testu. W związku z tym pojawiają się różne zdania          
co do legalności postępowania pracodawców w sytuacji       
podejrzenia zakażenia u swojego pracownika. 

Mec. Waldemar Urbanowicz, adwokat z kancelarii      
adwokacko-radcowskiej Gujski Zdebiak, nie widzi na      
obecną chwilę podstaw do badania pracowników pod       
kątem COVID-19. Jak podkreśla, nakazywanie przez      
pracodawcę wykonania testu przez pracownika jest      
zbyt daleko idącą ingerencją w prawa pracownika.       
Zdaniem adwokata, pracodawca, który ma wątpliwości      
co do stanu zdrowia danego pracownika, może       
skierować go na badanie do lekarza medycyny pracy i         
dopiero ten lekarz powinien – jeżeli uzna to za zasadne          
– zainicjować postępowanie. Zaznacza też przy tym, że        
pracodawca ma prawo zawiadomić Państwowego     
Inspektora Sanitarnego o potencjalnym ryzyku     
choroby u danego pracownika, co może doprowadzić       
do zainicjowania weryfikacji stanu zdrowia takiej      
osoby, jednakże w takim przypadku pracodawca może       
narażać się na ryzyko nierównego traktowania pracownika       
w zatrudnieniu. 

Z kolei mec. Tomasz Klemt, radca prawny i właściciel         
kancelarii prawnej uważa, iż pracodawca ma prawo       
skierować pracownika na badania, jeżeli ma      
podejrzenia co do jego stanu zdrowia, ale jedyne co         
powinno go interesować to wynik końcowy, czyli to, czy         

pracownik jest zdolny lub niezdolny do wykonywania       
pracy. Jego zdaniem pracodawca nie powinien mieć       
natomiast dostępu do samych wyników. 

Mec. Joanna Torbé, adwokat z kancelarii adwokackiej       
Joanna Torbé & Partnerzy, ekspert BCC ds. prawa pracy i          
ubezpieczeń społecznych wyraża podobny pogląd. Jej      
zdaniem pracodawcy przysługuje prawo do     
przeprowadzania testów na COVID-19 wśród     
pracowników, choć jak przyznaje przepisy w tej kwestii        
nie są jednoznaczne. Zdaniem adwokat wystarczającymi      
przesłankami do skierowania pracownika na test są       
przepisy Kodeksu pracy (zwłaszcza art. 94 pkt 4 KP,         
zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany w       
szczególności zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki      
pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie     
pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,       
jak również przytaczany uprzednio art. 207 § 2 KP), co          
więcej działanie to nie jest sprzeczne z RODO, gdyż art. 9           
ust. 2 lit. b) rozporządzenia pozwala na przetwarzanie        
danych wrażliwych, gdy jest to niezbędne m.in. do        
wypełniania obowiązków w zakresie prawa pracy – do        
takich zaś należy dbanie o życie o zdrowie pracowników). 

Inaczej do niniejszej problematyki podszedł Urząd      
Ochrony Danych Osobowych (UODO). Zdaniem Adama      
Sanockiego, rzecznika prasowego UODO, pozyskiwanie     
informacji o stanie zdrowia jest związane z       
przetwarzaniem szczególnej kategorii danych    
(dotyczących zdrowia), które zostały wskazane w art. 9        
ust. 1 RODO i które – ze względu na swój sensytywny           
charakter – powinny zostać objęte większą ochroną, zatem        
pracodawca chcąc przetwarzać dane osobowe pracownika      
w postaci wyniku testu na obecność koronawirusa – czyli         
danych o stanie zdrowia, powinien wykazać się jedną z         
przesłanek określonych w art. 9 ust. 2 RODO        
dopuszczających przetwarzanie tej kategorii danych.     
Ponadto, zdaniem UODO, zgoda nie powinna stanowić       
ważnej podstawy prawnej przetwarzania danych     
osobowych w szczególnej sytuacji, w której istnieje       
wyraźny brak równowagi między osobą, której dane       
dotyczą a administratorem, ponieważ jest mało      
prawdopodobne, by w tej konkretnej sytuacji zgodę       
wyrażono dobrowolnie we wszystkich przypadkach     
(motyw 43 RODO). Wątpliwości budzi zatem uznanie       
zgody za podstawę legalizującą przetwarzanie danych      
dotyczących zdrowia w sektorze zatrudnienia, a zatem w        
relacji pracodawca-pracownik, w której występuje     
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nierówność tych podmiotów. Jak podkreśla UODO, w       
sytuacji, kiedy to pracodawca organizuje i finansuje zakup        
oraz przeprowadzenie testów na obecność koronawirusa      
należy uznać, że następuje to z inicjatywy pracodawcy, a         
nie pracownika a w takiej sytuacji pracodawca może        
również wywierać nacisk na pracowników, ponieważ      
poniósł koszty związane z zakupem i      
przeprowadzeniem testów. Dlatego też podstawa     
legalizująca przetwarzanie przez pracodawcę danych o      
stanie zdrowia pracownika oparta jedynie na przesłance       
zgody budzi wątpliwości organu nadzorczego z punktu       
widzenia przepisów nie tylko RODO, ale także przepisów        
prawa pracy. UODO podkreśla, że podstaw prawnych w        
zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników     
m.in. dotyczących ich zdrowia w związku z       
zapobieganiem COVID-19 należy doszukiwać się w      
przepisach dotyczących zapobiegania pandemii. Zgodnie z      
art. 17 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych          
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,    
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych     
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji      
kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) – tzw.         
specustawy, Główny Inspektor Sanitarny posiada     
uprawnienia, aby m.in. wskazywać na przyjmowanie      
właściwych rozwiązań. Zatem to służby sanitarne, a nie        
pracodawcy, powinny wskazywać kierunki    
podejmowanych działań – przypomina urząd, według      
którego to te przepisy powinny stać się podstawą        
prawną włączającą również pracodawców w proces      
zwalczania pandemii, gdyż z obowiązujących przepisów      
prawa pracy takie uprawnienia nie wynikają. 

Jak zatem można zauważyć, interpretacja prawna      
legalności kierowania pracowników na test nie jest       
jednolita. Wydaje się, że problemu nie będzie jedynie w         
sytuacji, gdy zarówno pracodawca, jak i pracownik       
zagrożony zakażeniem chcą przeprowadzić badanie. W      
sytuacji, gdy pracownik nie wyraża zgody na badanie,        
bądź dobrowolność jego zgody jest wątpliwa,      
bezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z      
możliwości niedopuszczenia go do pracy i jednoczesnego       
skierowania do lekarza medycyny pracy, który orzeknie o        
zdolności do pracy lub jej braku, a ponadto zawiadomienie         
sanepidu o ryzyku zakażenia koronawirusem i podjętych       
działaniach. 

 

Czy pracownik ma obowiązek prawny poinformować      
pracodawcę, że został zakażony koronawirusem? 

Gdy już doszło w naszej firmie do zakażenia, może o nim           
początkowo wiedzieć sam pracownik. Powstaje pytanie,      
czy powinien on poinformować o tym fakcie       
przełożonego, czy też może fakt zachorowania na       
COVID-19 ukryć, będąc na zwolnieniu lekarskim.      
Przepisy nie mówią wprost o informowaniu      
pracodawcy o stwierdzeniu koronawirusa, czy też jego       
objawach, jednakże obowiązek ten istnieje i wynika       
bezpośrednio z ogólnych norm Kodeksu pracy      
(zwłaszcza art. 100 § 2 pkt 3 i 4 KP, zgodnie z którymi             
pracownik jest obowiązany przestrzegać przepisów     
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także        
przepisów przeciwpożarowych oraz dbać o dobro zakładu       
pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy        
informacje, których ujawnienie mogłoby narazić     
pracodawcę na szkodę). Z tej samej podstawy prawnej        
będzie wynikał obowiązek pracownika do     
poinformowania pracodawcy o ekspozycji na zakażenie      
(w sytuacji, gdy sam pracownik co prawda nie ma         
stwierdzonego koronawirusa, ani nawet jego objawów,      
jednak COVIDem został dotknięty jeden z jego       
domowników, bądź osoba, z którą miał bezpośredni       
kontakt). Warto przy tym dodać, iż wielu pracowników        
może nie być świadomych tego obowiązku, dlatego dobrą        
praktyką będzie skierowanie przez pracodawcę     
zbiorczej informacji do osób zatrudnionych o      
konieczności informowania bezpośredniego   
przełożonego o stwierdzonym zakażeniu, wystąpieniu     
jego objawów, bądź kontakcie z osobą zakażoną. 

Czy pracodawca może poinformować pozostałych     
pracowników o tym, który pracownik został zakażony? 

Jak jednak zachować się wobec pozostałych pracowników,       
którzy mieli kontakt z zakażonym? Czy należy       
informować pozostałych członków zespołu o tym, który       
konkretnie pracownik zachorował? Odpowiedź na to      
pytanie powinna być twierdząca – poinformowanie      
zespołu o personaliach osoby zakażonej będzie w pełni        
legalne i zgodne z RODO. Podstawą takiego działania        
może być omawiana już wyżej norma art. 9 ust. 2 lit. b)            
RODO w zw. z art. 207 Kodeksu pracy. Inną przesłanką          
może być tu także norma art. 9 ust. 2 lit. i) RODO            
(przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z       
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interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego).      
Można zadać w tym miejscu pytanie, czy takie działanie ze          
strony pracodawcy będzie celowe i czy informowanie       
innych pracowników o personaliach chorego jest      
rzeczywiście niezbędne. Wydaje się, że również na to        
pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej –      
wskazanie pozostałym pracownikom danych osobowych     
zakażonego pracownika pozwoli na bardziej skuteczną      
identyfikację osób, które mogły mieć z nim bezpośredni        
kontakt, co w przypadku anonimizacji byłoby utrudnione i        
polegało zapewne na typowaniu konkretnych osób przez       
bezpośredniego przełożonego/kierownika. Takie   
typowanie mogłoby okazać się tragiczne w skutkach,       
ponieważ mogłaby zostać pominięta osoba, która miała       
rzeczywiście bezpośredni kontakt z zakażonym, a      
następnie sama zachorowała na COVID-19. To z kolei        
mogłoby prowadzić do pozwu ze strony takiego       
pracownika względem pracodawcy, który nie podjął      
adekwatnych działań w zakresie przeciwdziałania     
rozprzestrzeniania się zakażenia. Dlatego też należy      
pamiętać, iż życie i zdrowie pracowników jest dobrem        
ważniejszym nawet niż ich prywatność, która może w        
sytuacji kolizji z dobrem wyższego rzędu zostać częściowo        
ograniczona. 

Podsumowanie 

Jak możemy zaobserwować, nie zawsze rozwiązania na       
pierwszy rzut oka właściwe będą zgodne z RODO.        
Sytuacja związana ze stanem epidemii wprowadziła wiele       
chaosu do życia pracodawców i pracowników, jednak       
należy kierować się przede wszystkim zdrowym      
rozsądkiem. Przepisy RODO także nie mają na celu        
wymuszania stosowania na administratorach danych     
rozwiązań oderwanych od rzeczywistości i dopuszczają –       
w ściśle określonych okolicznościach – przetwarzanie      
danych wrażliwych czy częściowe ograniczenie prawa do       
prywatności. Oczywiście nadal nie rozwiązuje to      
wszystkich wątpliwości pojawiających się w relacji RODO       
– koronawirus, jednak powyższe wskazówki powinny      
pomóc przynajmniej w określaniu kierunku, w którym       
należy podążać natrafiając na sprzeczności pomiędzy      
przepisami wprowadzonymi w związku z pandemią a       
normami Kodeksu pracy i RODO. 

źródło: blog-daneosobowe.pl, deloitte.com/pl, prawo.pl 

 
 

 
Newsletter jest dostarczany bezpłatnie przede wszystkim Klientom A.M. Jesiołowscy – Finanse Sp. z o.o.  
Treść biuletynu nie jest formą doradztwa prawnego.  

 
 

https://blog-daneosobowe.pl/rodo-a-koronawirus/
https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/financial-services/articles/newsletter/newsletter-legal-lipiec2018/rownowaga-wedlug-rodo-wyzwania-administratorow-danych.html#:~:text=Niemal%20ka%C5%BCdy%20administrator%20danych%20osobowych%20b%C4%99dzie%20zobowi%C4%85zany%20przeprowadzi%C4%87,administratora%E2%80%9D%20%28art.%206%20ust.%201%20lit.%20f%20RODO%29
https://www.prawo.pl/kadry/testy-czy-pracodawca-moze-przebadac-pracownika-na-covid-19-tylko,503667.html

