
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH  

Z TRANSPORTU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 

 

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 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) zwanego dalej RODO informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Pankach jest: Wójt 

Gminy Panki, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@panki.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej poprzez 

zgromadzenie danych kontaktowych na potrzeby zorganizowania transportu do punktów szczepień 

przeciwko COVID-19 osób uprawnionych oraz rozliczenie dofinansowania. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. h oraz art. 9 ust. 2 

lit. i RODO w związku z art. 15zzzzzh 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 oraz decyzji Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.2.1.2021(2). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą przetwarzały Pani/Pana dane osobowe 

w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 

3, a po tym czasie przez okres określony dla poszczególnych symboli kategorii archiwalnej, którym 

oznaczona jest dokumentacja zgromadzona w Urzędzie Gminy w Pankach zgodnie z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67). 

7. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub uzupełnienia, 

b. ograniczenia przetwarzania danych, 

c. wniesienia skargi o naruszenie zasad ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie  przez Panią/Pana danych  osobowych  jest  niezbędne  do  zapewnienia  transportu  do  punktu 

szczepień przeciwko COVID-19. 

 


