
 Imielin, dnia ……………………
…………………………………………………....
imię i nazwisko

………………………………………………
adres zamieszkania 

………………………………………………
numer telefonu

Oświadczenie o potrzebie zapewnienia przez gminę transportu do szczepienia 
przeciw wirusowi SARS-COV-2

Ja niżej podpisany/a ………………………………….…………………..…………….…………….… oświadczam, że:   

     posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie  ………..………… (R lub N) 

lub odpowiednio I grupę inwalidzką z w/w schorzeniami  nr ………………………………………..………… 

z dnia ……………………………………..………………...……….. ważne do dnia ……………………………………..…..   

wydane przez ……………………………………………………………...….……………………………………………………….. 

nie  posiadam  orzeczenia  o  niepełnosprawności,  ale  mam   obiektywne  i  niemożliwe  
do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności  w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca
zamieszkania punktu szczepień 

…………………………………………..
podpis 

* właściwe zaznaczyć znakiem X



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ZAPEWNIENIA PRZEZ GMINĘ TRANSPORTU DO SZCZEPIENIA PRZECIW WIRUSOWI SARS-COV-2

Kto jest Administratorem
Pani/Pana danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin

Jak się skontaktować
z Administratorem, żeby uzyskać

więcej informacji o przetwarzaniu
Pani/Pana danych osobowych?

Z administratorem, może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych,
w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: burmistrz@imielin.pl,
2) pod numerem telefonu: (32) 225 55 05, (32) 225 55 07,
3) pisemnie na adres: Urząd Miasta Imielin, ul.  Imielińska 81, 41- 407 Imielin, z  dopiskiem „Ochrona

danych osobowych”.

Jak się skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył dodatkowo Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w  sprawach  związanych  z  ochroną  danych  osobowych  poprzez  wiadomość  na adresem  poczty
elektronicznej pod adresem: iod@imielin.pl lub pisemnie na adres Urzędu Miasta Imielin przy ul. Imielińska
81, 41- 407 Imielin, z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Jaki jest cel i podstawa prawna
przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera 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  sytuacjami  kryzysowych   ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  w  celu
zorganizowania  transportu  na szczepienie  przeciw wirusowi  SARS-COV-2 oraz celom administracyjnym i
archiwalnym.  Podając  dane  dodatkowe  (niewymagane)  traktujemy  Pani/Pana  zachowanie  jako  dalsze
wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a i/lub art. 9 ust. 2 lit
a RODO (w przypadku przekazania  informacji  mających charakter  danych szczególnej  kategorii),  na  ich
przetwarzanie ww. celu.

Kto jest odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych?

Pani/Pana  dane  mogą  zostać  udostępnione  odbiorcom  będącym  podmiotami  przetwarzającymi,  to  jest
świadczącym usługi na zlecenie Gminy Imielin. W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące
usługi na zlecenie Gminy mogą występować w roli niezależnych administratorów np. poczta polska lub inni
operatorzy pocztowi, w tym firmy kurierskie. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również udostępniane
podmiotom  uprawnionym  do  ich  otrzymania  zgodnie  z  przepisami  prawa,  tj.  w  szczególności:  służbom,
organom  administracji  publicznej,  sądom  i  prokuraturze,  komornikom  sądowym,  państwowym  i
samorządowym jednostkom organizacyjnym,  stronom postępowania  oraz innym podmiotom – w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań publicznych.

Jak długo przechowujemy
Pani/Pana dane osobowe?

1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego  zostały  zebrane,  jak  również  przez  dodatkowy  okres  konieczny  z  uwagi  na  ewentualne
dochodzenie lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami.

2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie
w  celach  archiwalnych,  przez  okres,  który  wyznaczony  na  podstawie  przepisów  prawa  a  po  ich
wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Jakie masz uprawnienia wobec
Administratora w zakresie

przetwarzanych danych

Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
3) usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO),
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
5) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO),

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych (art. 21
RODO).
W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana
zgody możliwe jest jej wycofanie, zgodnie z art. 8 ust. 3 RODO, co pozostaje jednakże bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Nie wszystkie Pani/Pana żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy
bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często - sposobu ich
gromadzenia.

Czy przysługuje Pani/Panu prawo do
wniesienia skargi

na przetwarzanie danych przez
Administratora?

Gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  o  ochronie  danych
osobowych,  na  podstawie  art.  77  RODO,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

Czy musi Pani/Pan podać nam
swoje dane osobowe?

Podanie  przez Panią/Pana  danych jest  dobrowolne,  jednakże konieczne do zorganizowania  transportu  do
punktów szczepień. Niepodanie danych wiąże się z brakiem zapewnienia transportu. Podanie przez Panią/Pana
danych dodatkowych (niewymaganych) jest dobrowolne.

Czy przysługuje Ci prawo
do niepodlegania decyzji opartej
wyłącznie na zautomatyzowanym

przetwarzaniu, w tym profilowaniu?

Nie  będzie  Pani/Pan  podlegać  decyzji,  która  opierała  się  będzie  wyłącznie  na  zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która jednocześnie będzie wywoływała wobec Pani/Pana skutki prawne
lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała.


