
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 
w związku ze zgłoszeniem zapotrzebowania na przewóz do punktu szczepień osoby

niepełnosprawnej lub mającej trudności z poruszaniem się – na podstawie ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

TOŻSAMOŚĆ I  DANE
KONTAKTOWE

ADMINISTRATORA
DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Głubczyc,  ul.  Niepodległości  14,
48-100 Głubczyce, nr tel. 77 485 30 25, adres e-mail; um@glubczyce.pl

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA

OCHRONY DANYCH

Administrator  –  Burmistrz  Głubczyc  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  pana  Andrzeja
Pawłowicza,  z  którym  może  się  Pani/Pan  skontaktować  w  sprawach  ochrony  swoich  danych
osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail iod@glubczyce.pl  lub pisemnie na adres
siedziby administratora.

CELE
PRZETWARZANIA

 I PODSTAWA
PRAWNA

Celem przetwarzania  danych osobowych jest  realizacja  ustawowych obowiązków Administratora
a także ważny interes publiczny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e Ogólnego rozporządzenia
o  ochronie  danych  (RODO).  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  związku  ze  zgłoszeniem
zapotrzebowania na przewóz do punktu szczepień osoby niepełnosprawnej lub mającej trudności
z poruszaniem się w ramach realizacji  Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko
wirusowi  SARS-CoV-2 na podstawie  ustawy z  dnia 27 sierpnia  2004 r.  o  świadczeniach  opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 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 rozporządzenia Rady Ministrów
z  dnia  14  stycznia  2021  r.  zmieniającego  rozporządzenie  w  sprawie  ustanowienia  określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  mogą  być  organy  publiczne,  zgodnie  z  przepisami
powszechnie obowiązującego prawa. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren
Polski. 

OKRES
PRZECHOWYWANIA

DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej
celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami
prawa, przysługuje Pani/Panu;

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

 prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

 prawo do usunięcia danych;

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –
w  przypadku,  gdy  uważa  Pani/Pan,  że  przetwarzamy  Pani/Pana  dane  niezgodnie
z prawem.

INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI

LUB OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celów określonych
w punkcie 3. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia,
a w przypadku nieuzupełnienia nieprzyjęciem lub niezrealizowaniem zgłoszenia.

INFORMACJA
O PROFILOWANIU

Przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  nie  będzie  podlegało  zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


