
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

dot. organizacji przez Gminę Pionki transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu 

do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-V-2,  w tym osób niepełnosprawnych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt 

Gminy Pionki mający siedzibę w Urzędzie Gminy Pionki  

ul. Zwycięstwa 6a, 26- 670 Pionki 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA: 

Z administratorem – Wójtem Gminy Pionki – można 

skontaktować się poprzez e-mail: wojt@gmina-pionki.pl  

lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH: 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym 

można skontaktować się poprzez e-mail: iod@gmina-pionki.pl 

lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

PANA/PANI DANE BĘDĄ 

PRZETWARZANE W CELU: 

Organizacji transportu osób mających trudności 

 w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-Co-V-2,  w tym osób niepełnosprawnych 

PODSTAWĄ DO 

PRZETWARZANIA  

PANI/PANA DANYCH 

OSOBOWYCH JEST: 

• Art. 6 ust. 1 lit. e RODO: przetwarzanie jest niezbędne 

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 

• Art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia 

obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez 

administratora, polegającym na organizacji transportu osób 

niepełnosprawnych 

INFORMACJA O 

PRZEKAZYWANIU DANYCH 

DO INNYCH PODMIOTÓW: 

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane i udostępniane 

wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zakresie niezbędnym  

do wykonywania przez nich obowiązków w celu 

przeprowadzenia transportu do punktów szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-Co-V-2, 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH: 

Dane będą przechowywane  przez okres niezbędny  

do realizacji ww. celu; 

MA PANA/PANI PRAWO DO: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość  

ich sprostowania, 

2. ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

3. wniesienia sprzeciwu, 

4. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

PODANE PRZEZ 

PANIĄ/PANA DANE SĄ: 

Podanie danych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje 

niemożliwością organizacji dowozu do punktu szczepień 

PANA/PANI DANE: 
Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym również w formie profilowania. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 

Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa 

danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochroniedanych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 


