
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach 
transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. U.UE.L. 2016.119.1 
z późn. zm.) dalej - RODO informujemy, że: 

1. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy alei Jana Pawła II 6, 83-200 
Starogard Gdański, tel. 58 562 44 58, e-mail: sekretariat@mops.starogard.pl 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 
się: 

a) drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl 
b) osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 

terminu spotkania. 
3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowych w celu organizacji transportu 
osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2. Podstawą przetwarzania danych jest: 

a) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających 
z przepisów prawa tj.  art. 6 ust 1. lit c, art.  9 ust. 2 lit. g, i RODO w zw.  z art. 7 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, art 11 h ust. 1, 4 i 13 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 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
opomocy społecznej.   

b) wypełnienie obowiązku prawnego polegającego na prowadzeniu dokumentacji 
księgowej i podatkowe art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami takimi jak 
ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady 
powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych 
przepisów dotyczących podatków. 

c) art. 6 ust 1 lit. a na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody 
z zastrzeżeniem możliwości łatwego jej odwołania przez osobę, która ją 
uprzednio wyraziła. 
Następnie dane osobowe będą przechowywane w celu wypełnienia obowiązku 
archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Odbiory danych 
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym do 
przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa oraz podwykonawcom związanym z Administratorem umowami powierzenia 
przetwarzania danych osobowych np. podmioty zapewniające utrzymanie systemów 
informatycznych, podmioty zapewniające zewnętrzną obsługę w zakresie archiwizacji 
i niszczenia dokumentacji. 

5. Okres przechowywania danych 
Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa 
o archiwizacji dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją 
Kancelaryjną. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody będą one 
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przetwarzane do czasu ustania celu, w którym zostały zebrane lub do czasu cofnięcia 
zgody. 

6. Przysługujące prawa: 
Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii. 
b) sprostowania (poprawiania) danych. 
c) prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku ustania celu, dla którego były 

przetwarzane, 
d) prawo do ich usunięcia, 
e) do ograniczenia przetwarzania danych, 
f) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 

RODO). 
g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych (zgodnie 

z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO). 
7. Skarga do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

8. Wymóg podania danych 
Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne 
do organizacji transportu. Brak podania danych uniemożliwi organizację transportu 
do punktu szczepień na Pani/Pana rzecz. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
przez Administratora, w tym profilowaniu. 

10. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
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