
Klauzula informacyjna (RODO) dla osób korzystających z dowozu na miejsca szczepień 
przeciwko COVID-19 

 
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) (Dz. U. UE 

L 119 z 4.05.2016, s.1; ze zm.) – zwanego dalej „RODO” – informujemy że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy, 26-340 Drzewica, ul. 

Stanisława Staszica 22, tel. 48 375 60 91, e-mail ugm@drzewica.pl 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych Panem Waldemarem Pęczkowskim poprzez adres e-mail: iod@drzewica.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji przewozu mieszkańców Gminy 

Drzewica, potrzebujących wsparcia w dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zadanie realizowane w interesie 

publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), interesie publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego (art. 9 ust. 2 lit. i RODO) na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (art. 7. ust. 1) oraz 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 (art. 11 h ust. 1, 4, 

13). 

5.  Administrator przetwarza dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane dotyczące zamieszkania,             

a także w określonych przypadkach orzeczenia lekarskie. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do tego na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty organizujące transport. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu 

przetwarzania, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, a po tym 

czasie przez okres wskazany w odrębnych przepisach prawa odnoszących się do archiwizacji 

dokumentów w organach administracji publicznej. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

9. Ma Pani/Pan prawo do:  * dostępu do treści swoich danych * możliwości poprawiania danych, ich 

sprostowania * ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem ograniczenia 

przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania * przenoszenia swoich danych *           

w przypadkach przewidzianych prawem - do usunięcia danych i do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych.  



10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania dowozu. 


