Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przekazywanych w celu realizacji
dowozu osób na szczepienia przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem
SARS-CoV-2 (COVID-19).
Zgodnie z art.13 i 14 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew z siedzibą przy ul.
Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00.
W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
administratora pod adresem mail: iod@pleszew.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia potrzeby transportu na szczepienia
przeciw COVID-19 osób niepełnosprawnych oraz osób (w tym osób powyżej 70 roku życia) mających
obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym
dotarciu do punktu szczepień, na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 stycznia
2021 r., NR 2/2021 w sprawie polecenia Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom gmin i miast z obszaru
województwa wielkopolskiego, na podstawie art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z art. 6 ust. 1 lit.
a, e oraz art. 9 ust. 2 lit. a – dobrowolnie udzielona zgoda w zakresie przetwarzania danych o
symbolu przyczyny niepełnosprawności.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia zgłoszenia
na transport do punktu szczepień. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi przyjecie
zgłoszenia oraz zorganizowania transportu do punktu szczepień. Dane osobowe Administrator
pozyskuje od osób zgłaszających lub bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych na
podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia o
potrzebie transportu, w tym z uwzględnieniem wymogów wynikających z właściwych przepisów
prawa oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. Przysługuje Pani/Panu
także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie,
przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do
wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują nadrzędne prawne
podstawy przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

