KLAUZULA INFORMACYJNA - W SPRAWIE TRANSPORTU PACJENTÓW NA
SZCZEPIENIA PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-CoV-2
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r.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)-RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn.zm.)
informuję Panią/Pana o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe,
a także o przysługujących prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Kruszyna z siedzibą: 42-282 Kruszyna, przy
ul. Kmicica 5. Z administratorem można kontaktować się poprzez telefon: 34 320 20 03 lub pocztę
elektroniczną: ug@kruszyna.pl).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych za pomocą poczty elektronicznej email: inspektorod@kruszyna.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO oraz art.9 ust.2 lit. a RODO
wcelu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Wójtowi Gminy Kruszyna
w przedmiocie zorganizowania transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
4. Podanie danych jest obowiązkowe, a ich zakres wynika z przepisów prawa. Brak ich podania
skutkuje brakiem możliwości realizacji zadań wynikających z realizacji zaleceń do organizacji
transportu pacjenta na szczepienie Covid -19.
5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2
pkt a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych) RODO
w związku ze zgłoszeniem potrzeby transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2. Przepisy Ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych w szczególności: Art. 7 ust. 1
pkt 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135).
6. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródło pochodzenia danych: imię i nazwisko, adres
zamieszkania, telefon kontaktowy, data, godzina, miejsce szczepienia, dane dotyczące stanu
zdrowia, orzeczenie o niepełnosprawności.
7.Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty realizujące Narodowy Programu
Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. (pracownicy Urzędu Gminy w Kruszynie,
pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy
będą dowozić osoby na szczepienia).
8. Dane osobowe przechowywane zgodnie z przepisami w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt, przez okres wskazany w przepisach archiwizacji.
9. Posiada Pani/Pan prawo dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia
danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawa.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku, gdy przetwarzanie danych naruszałoby przepisy RODO.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

