Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z organizacją transportu do punktów
szczepień przeciw COVID-19
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz.
UE.L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Kowalewo Pomorskie, reprezentowana
przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie. Dane kontaktowe Administratora: ul.
Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, telefon: 56 684 10 24, e-mail:
urzad@kowalewopomorskie.pl
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych - e-mail: iod@kowalewopomorskie.pl lub pisemnie na
adres Administratora podany w punkcie 1.
3. Dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, wiek, stopień
niepełnosprawności) będą przetwarzane w celu organizacji dowozu do punktu szczepień w
związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień
na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w zw. z art. 11 h 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 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem
okres archiwizacji.
5. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty realizujące Narodowy Programu Szczepień
Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. (członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej,
którzy będą dowozić osoby na szczepienia).
6. Przysługujące prawa:
 dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 sprostowania danych,
 ograniczenia przetwarzania danych,
 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zorganizowania transportu do punktu
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w związku ze zgłoszeniem. Niepodanie danych
będzie skutkować brakiem możliwości zapewnienia bezpłatnego dowozu.
8. Dane pozyskano bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub placówki podstawowej
opieki zdrowotnej - NZOZ ESKULAP w Kowalewie Pomorskim.

