
KLAUZULA INFORMACYJNA 

do celów organizacji transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych 

oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień 

 

stosowana w przypadku pozyskania danych od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 ust. 1 

i ust. 2 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych – RODO) informuje się, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 

99-340 Krośniewice, email: gmina@krosniewice.pl, tel.: +48 (24) 252-30-24, reprezentowany przez 

Burmistrza. 

2. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych mgr Ryszarda Kujawskiego, z którym można się 

kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji praw z tym związanych, 

pisemnie na adres urzędu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail od24@wp.pl  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji transportu na szczepienia przeciw COVID-19 

pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień. Podstawą 

przetwarzania danych szczególnych, tj. danych dotyczących zdrowia jest art. 9 ust. 2 lit. a 

RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą. Pozostałe dane, w tym dane kontaktowe przetwarzane są 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy powierzonej 

administratorowi w zw. z art. 11h ust. 1, 4 i 13 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. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy 

do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu obowiązków oraz podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami 

Załącznika nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa 

okres ten może ulec wydłużeniu. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są dane szczególne. Cofnięcie zgody 

nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed datą wycofania zgody. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony 

danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku 

woli skorzystania z transportu na szczepienia przeciw COVID-19. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.  

 


