Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 w Bytomiu im. Misia Uszatka rozpatrzył
pozytywnie petycję złożoną przez SMEbusiness.pl Sp. z o.o. i dokonał wewnętrznej analizy stanu
faktycznego w przedmiocie możliwości wdrożenia procedur zdalnego mierzenia temperatury
ciała osób przebywających w placówce. W związku z powyższym stwierdza się, co następuje.
Oferowane na rynku systemy prowadzenia screeningu wszystkich osób wchodzących do
budynku są bez wątpienia rozwiązaniem ciekawym i odpowiadającym na potrzeby pojawiające
się w związku z panującą epidemią COVID-19. W związku jednak z faktem, że wyniki badań
dokonywanych za ich pośrednictwem są przypisane do konkretnej osoby oraz przechowywane w
bazie danych w celu ich późniejszej analizy, pojawia się szereg wątpliwości dotyczących
zgodności tego typu procesów z przepisami o ochronie danych osobowych. Z aktualnego
stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wynika, że przetwarzanie danych
osobowych pracowników i gości w zakresie mierzenia temperatury jest dopuszczalne, gdy jest to
niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego,
takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, jeżeli wynika
to z przepisów prawa. Jeśli chodzi natomiast o krajowe regulacje, które mogłyby stanowić
podstawę prawną takiego przetwarzania, wskazać należy art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych stanowiący,
że Główny Inspektor Sanitarny posiada uprawnienia, aby oddziaływać na inne podmioty oraz na
zmiany w obowiązujących przepisach, a także wskazywać na przyjmowanie właściwych
rozwiązań. Z przywołanego wyżej stanowiska Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
płynie konkluzja, że jeśli inspektor sanitarny uzna, że niezbędne jest przyjęcie rozwiązania w
postaci mierzenia temperatury pracownikom i gościom, może skorzystać z właściwego dla niego
środka prawnego, w efekcie czego na placówkę nałożony zostanie obowiązek w postaci decyzji o
dokonywaniu pomiaru temperatury. Dopiero takie środki prawne będą stanowiły podstawę
prawną działań, w tym podstawę do przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia. To
służby sanitarne, a nie pracodawca, podejmując określone działania wskazują w konkretnych
przypadkach na przyjmowanie właściwych rozwiązań. Gdyby przedszkole posiadało decyzję
inspektora sanitarnego nakładającą obowiązek dokonywania regularnego pomiaru temperatury
pracowników i innych osób przebywających w placówce, mogłoby rozważyć zakup
odpowiedniego systemu screeningowego. W tym miejscu należałoby uwzględnić koszt takiego
systemu w stosunku do innych rozwiązań, mniej nowoczesnych, a umożliwiających
dokonywanie bezdotykowego pomiaru temperatury.
Na chwilę obecną, biorąc pod uwagę ciężką sytuację finansową gminy, w budżecie
przedszkola brak jest środków pieniężnych na tego typu stosunkowo kosztowną inwestycję.
Niemniej jednak, w razie zaistnienia takiej potrzeby, przedszkole rozważy każde rozwiązanie, z
uwzględnieniem zasad dotyczących celowego i racjonalnego wydatkowania środków
publicznych."
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