
DOWOŻENIE DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19.

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ

Zgoda: Będąc świadoma/y  poniższych  informacji  wyrażam  zgodę na  przetwarzanie  moich
danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, nr telefonu w związku
z organizacją dowozu do punktu szczepień przeciw COVID-19 w SPZOZ w Lipnicy Wielkiej. 

Klauzula informacyjna

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27
kwietnia 2016 roku 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 osobowych) zwanego dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Danych jest  Wójt Gminy Lipnica Wielka,  z siedzibą: Lipnica Wielka 518, 34-483
Lipnica Wielka, tek. 18/26-345-95.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych osobowych nadzorującego proces przetwarzania
danych, z którym można się skontaktować pisząc pod adres siedziby administratora lub adres e-mail:
iod@lipnicawielka.pl  

3. Celem  przetwarzania  danych  osobowych  Pani/Pana  w  postaci:  imienia,  nazwiska,  miejsca
zamieszkania, nr telefonu w związku z organizacją dowozu do punktu szczepień przeciw COVID-19
w SPZOZ w Lipnicy Wielkiej.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją braku zgody będzie brak możliwości
dowiezienia zainteresowanego do punktu szczepień p. COVID-19 w Lipnicy Wielkiej.   

5. Odbiorcami danych osobowych będą jednostki administracji samorządowej i rządowej na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującym u Administratora Danych rzeczowym
wykazem akt.

8. Osoba,  której  dane  dotyczą,  ma  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  do  ich
sprostowania,  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  usunięcia. Szczegółowe  zasady
korzystania z wyżej wymienionych uprawnień regulują art. 15- 18 RODO. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofywanie zgody nie
ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. 

10. Osoba,  której  dane  dotyczą  ma prawo do  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego tj.  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy stwierdzi, że ich przetwarzanie narusza przepisy RODO.

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i poddawane profilowaniu.

___________________ _______________________________    
        data, miejscowość                                               czytelny podpis wnioskodawcy                           
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