
 

 

 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Treść informacyjna dla osób dla których organizowany jest transport do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Siemkowice, z siedzibą w Siemkowicach, Plac Wolności 1. Może się 

Pani/Pan z nim kontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Plac Wolności 1, 98 354 Siemkowice, 

 poprzez e-mail:        ug.siemkowice@post.pl, 

 telefonicznie:           (043) 841 72 69. 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych może 

się Pani kontaktować poprzez e-mail: inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zorganizowania transportu (dowóz)  do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-

CoV-2.  

4. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda wyrażona poprzez akt zgłoszenie o potrzebie transportu oraz następujące 

przepisy prawa:  

 art. 11h ust. 5 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  

 decyzja Wojewody znak PNIK.6333.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021 r., który poleca Wójtowi Gminy zorganizowania transportu (dowóz) 

do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych  

5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania 

osobowych, a następnie w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach przez czas określony w tych przepisach. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą POZ w którym będą wykonywane szczepienia, OSP odpowiedzialna za przewóz oraz inne organy 

i podmioty którym mogą być przekazane Pani/Pan dane osobowe na podstawie odpowiednich przepisów praw. Odrębną kategorię 

odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty, z którymi Urząd zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych 

dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w 

takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych. 

7. W odniesieniu do danych pozyskanych przez nas przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 

z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw, 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte są 

w punktach 1 i 2). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych będzie uniemożliwienie organizacji 

dowozu do punktu szczepień 
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