Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w systemie infolinii Urzędu Gminy
Wierzbica do celów przyjęcia zgłoszenia i realizacji transportu do punktów szczepień
Wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych –
RODO,
Informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzbica z siedzibą przy ul. Włodawska
1,Wierzbica-Osiedle, 22-150 Wierzbica
Z administratorem, z zakresie niniejszy informacji, można się kontaktować w następujący sposób:
a) Za pośrednictwem poczty elektronicznej: na adres e-mail ugwierzbica@ugwierzbica.pl ;
b) telefonicznie: pod nr telefonu 82 5693266.
2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
iod@ugwierzbica.pl lub adres pocztowy: ul. Włodawska 1,Wierzbica-Osiedle, 22-150 Wierzbica.
3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do ustalenia szczegółów
dotyczących organizacji i zapewnienia transportu osoby zarejestrowanej do szczepienia przeciwko Covid-19
do punktu szczepień i z powrotem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. d) RODO
oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO w związku z przepisami 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.
Administrator nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż te, które
zostały wskazane, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu danych na inne cele
zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
4. Źródłem pozyskania Pani/Pana danych identyfikacyjnych, teleadresowych oraz informacji o zdrowiu może
być przychodnia POZ, osoba trzecia występująca w Pani/Pana imieniu, inne podmioty posiadające
informacje o osobach zgłoszonych do transportu do punktu szczepień lub pozyskamy je bezpośrednio od
osoby zainteresowanej zapewnieniem transportu.
1.

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) firmy i podmioty organizujące lub świadczące usługi transportowe w imieniu i na rzecz Urzędu Gminy
Wierzbica;
b) firmy świadczące usługi z zakresu asysty technicznej systemów informatycznych oraz programów
dziedzinowych w Urzędzie Gminy Wierzbica;
c) podmioty publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym.
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych osobowych innym odbiorcom zostanie
Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

6.
7.

8.

Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o
otrzymane dane osobowe.
Czas przetwarzania danych osobowych obejmować będzie okres wynikający z przepisów prawa
upoważniających do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych osobowych, w szczególności okres
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj.
aktualnie minimum 5 lat.
Ma Pani/Pan prawo do:
a) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w Urzędzie;
b) żądania sprostowania danych osobowych;
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Administrator informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności
przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do organizacji i zapewnienia
transportu do punktu szczepień.
9.

