
 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób 
fizycznych w związku zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
Dyrektywy 95/46/WE. 
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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z organizacją szczepieo  
Kto przetwarza 
Paostwa dane 
osobowe? 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Zielonej 
Górze, reprezentowana przez Dyrektora,  
ul. Francuska 10, 65-941 Zielona Góra  
tel.: 68 455 77 77, adres e-mail: sp18zielonagora@interia.pl 

Z kim mogą się 
Paostwo 
skontaktowad? 

Jeżeli mają Paostwo pytania dotyczące ochrony swoich danych osobowych, mogą się Paostwo 
skontaktowad z naszym Inspektorem Ochrony Danych:  

 e-mail: inspektor-jk@cuw.zielona-gora.pl 

 telefon: 880 100 323 

 pisemnie na nasz adres, wskazany powyżej.  
Inspektor nie będzie jednak mógł odpowiedzied na Paostwa pytania dotyczące innej działalności 
placówki. 

W jakim celu 
chcemy uzyskad 
dane osobowe? 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji przez szkołę szczepieoprzeciwko COVID-19. 

Jaka jest 
podstawa prawna 
przetwarzania 
danych? 

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względów związanych z ochroną żywotnych 
interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej *art. 6 ust. 1 lit. d) RODO1+ oraz ważnym 
interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego [art. 9 ust. 2 lit. i) RODO1], co ma miejsce, gdy 
przetwarzamy dane dotyczące stanu zdrowia. 

Jakie mają 
Paostwo prawa? 

Mają Paostwo następujące prawa: 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 prawo do usunięcia danych; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:ul. Stawki 2, 
00 - 193 Warszawa). 

Komu 
przekazujemy 
Paostwa dane 
osobowe? 

Dane osobowe zostaną przekazane punktowi szczepieo. Dane mogą zostad też udostępnione 
uprawnionym organom nadzorującym i kontrolującym.  

Jaki będzie czas 
przetwarzania 
danych? 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do załatwienia sprawy oraz przechowywane 
przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach. 

Czy muszą 
Paostwo podad 
dane osobowe? 

Podanie przez Paostwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w szczepieniu.  
 

Czy dane będą 
przetwarzane w 
sposób 
automatyczny? 

W procesie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje nie zapadają automatycznie oraz nie są 
budowane żadne profile. 

Czy dane będą 
przekazane poza 
Polskę? 

Paostwa dane nie będą przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej, ani Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 


