OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisana/podpisany, ………………………………………………………………….
(imię i nazwisko)

Zamieszkała/zamieszkały ………………………………………………………………………
zgodnie z rozporządzeniem 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) – (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119)
– zwanego dalej RODO, w związku z decyzją Wojewody Podkarpackiego
z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne
transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych zmienionej decyzją
Wojewody Podkarpackiego z dnia 14 stycznia 2021 r.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy,
termin szczepienia, dane dotyczące stanu zdrowia) podanych koordynatorowi
Urzędu Gminy Krościenko Wyżne do spraw zabezpieczenia transportu w związku
z dowozem mojej osoby do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz
danych osobowych w zakresie udostępnienia kserokopii posiadanego orzeczenia
o stopniu niepełnosprawności.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

……………………………………………
(data i podpis osoby wyrażającej zgodę)

Oświadczam, że nie mam możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

……………………………………………
(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), zwanym dalej RODO informuje się:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne
z siedzibą w Krościenku Wyżnym ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne,
tel. 13 43 151 90.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne:
tel. 13 43 151 90 wew. 23, e-mail: odo@kroscienkowyzne.pl kontakt osobisty
w godzinach pracy Urzędu Gminy.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz
art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne w przedmiocie zorganizowania
transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych i źródło pochodzenia danych
osobowych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, dane dotyczące
stanu zdrowia, kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Dane uzyskane
od osoby, której dane dotyczą.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne i podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych w celu realizacji Narodowego Programu
Szczepień oraz podmioty świadczące usługi transportu osób uprawnionych do punktu
szczepień.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami
prawa, zgodnie z przepisami w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu 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.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla podjęcia
skutecznych działań w zakresie umożliwienia dowozu Pani/Pana do punktu szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Zapoznałam/zapoznałem się z informacjami zawartymi w niniejszej klauzuli.

…………..…………………………
(data, podpis)

