
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dla osób uprawnionych do  transportu do punktu szczepień  

 
 
Administrator danych osobowych. 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Lubska mający siedzibę  w Lubsku  68-300, plac 
Wolności 1, można się z nim skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora, telefonicznie: 
68 457 61 08.  
 
Inspektor ochrony danych 
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych pod adresem e-mail: iod@lubsko.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 
Cele i podstawy przetwarzania 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i/lub e RODO oraz art. 9 ust. i RODO,  
decyzji Wojewody Lubuskiego z dnia 14.01.2021 r., znak: BZK-I.6333.8.2021, 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 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w celu zapewnienia transportu 
do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS- CoV2 osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do 
tych miejsc. 
 
W przypadku podania danych kontaktowych np. nr telefonu do usprawnienia komunikacji między nami, dane te 
będą przetwarzane na postawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 
 
Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów 
wynikających z ustawy z dnia 4 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 
Odbiorcy danych osobowych 
Państwa dane osobowe możemy przekazać innym organom i podmiotom, przy czym dokonamy tego wyłącznie w 
sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań. 
 
Państwa dane możemy przekazać czasowo podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, tj. podmiotom 
świadczącym usługi transportowe.  
 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku w którym zapewniono Państwu 
transport do punktu szczepień, zależnie od decyzji Dyrektora Archiwum Państwowego w Zielonej Górze  okres 
ten może ulec wydłużeniu). 
 
Obowiązek podania danych 
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich wskazania uniemożliwi realizację usługi 
transportu do punktu szczepień. 
 
Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania; 
ograniczenia przetwarzania; 
- wniesienia sprzeciwu  - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa. 
- usunięcia danych (nie dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa). 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 
przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

 
 

RODO - 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 

(Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) 
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