
 
 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

 

1) Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Miejska Piechowice reprezentowana przez Burmistrza 

Miasta Piechowice ul. Kryształowa 49 58-573 Piechowice, adres e-mail: sekretariat@piechowice.pl  

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem email: biuro@msvs.com.pl  

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji dowozu osobom potrzebującym wsparcia w 

dotarciu do punktów szczepień przeciw COVID-19. 

4) Administrator przetwarza dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane dotyczące zamieszkania, a także w 

określonych przypadkach orzeczenia lekarskie. 

5) Podstawą prawną jest przetwarzanie w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym 

(art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO) na podstawie polecenia wojewody wydanego na 

podstawie art. 11h ust. 1 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. 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres archiwizacji dokumentacji zgodnie z Ustawą z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7) Dane osobowe mogą być przekazywane organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz 

podmiotom organizującym transport.  

8) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych. 

- możliwości poprawiania danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania (z zastrzeżeniem, iż 

wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania) oraz 

do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia 

danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego  

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

9) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, 

o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

10) Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zrealizowania dowozu. 

11) Dane osobowe Administrator pozyskuje od podmiotów medycznych przeprowadzających proces 

szczepień, osób zgłaszających lub bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 
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