
Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających chęć szczepienia przeciwko chorobie 

wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Realizacja obowiązku 

informacyjnego zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia RODO 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE. L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO” informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych oraz Pani/Pana dziecka jest: Szkoła Podstawowa we 

Włodzicach Wielkich z siedzibą w Włodzicach Wielkich 32; 59-600 Lwówek Śląski. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 75 784 11 26, e-mail:  

spwlodzice.sekretariat@onet.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu organizacji  

i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2 (COVID-19).  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: a) art 6 ust. 1 lit. d) RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub 

innej osoby fizycznej jakim jest zorganizowanie na życzenie opiekuna prawnego szczepienia 

na terenie placówki oświatowej lub zebraniu deklaracji i powiadomieniu punktu szczepień, b) 

art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami  

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi współpracuje 

Administrator tj.: dostawca i hostingodawca poczty elektronicznej, podmiot zapewniający 

asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, punkt szczepień, Narodowy 

Fundusz Zdrowia.  

6. Dane przechowywane będą do czasu organizacji mobilnego punktu szczepień na terenie 

placówki lub do czasu przekazania dokumentacji do punktu szczepień nie dłużej jednak niż 

do końca roku szkolnego.  

7. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki 

techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania 

danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności 

postanowieniom art. 32 RODO.  

8. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od ADO dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, żądania od ADO sprostowania danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 

żądania od ADO usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa, żądania od ADO ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pan/Pana 

dotyczących, Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, z których można z nich skorzystać, 

wynikają z przepisów RODO. Z praw tych może Pan/Pani skorzystać składając wniosek u 

Administratora.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO.  

10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, z a konsekwencją ich nie podania będzie brak 

możliwości zorganizowania szczepienia na terenie placówki lub przekazania danych do 

punktu szczepień  

11. Pani/Pana dane nie będą podlegały transferowi do Państw Trzecich ani organizacji 

międzynarodowych nie będą również podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

w tym profilowaniu. 
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