
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

- działania promocyjne programu szczepień przeciw COVID-19 

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 

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 - RODO) 

– zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechocin, adres kontaktowy: Urząd Gminy 

Ciechocin, Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin. 
 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 

email: iod@ciechocin.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. 
 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu promowania 

szczepień przeciw COVID-19 oraz orientacyjnego zapewnienia odpowiedniej ilości szczepionek. 

 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub 

zawartych umów powierzenia przetwarzania. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do poinformowania Państwa o możliwości 

szczepienia. 
 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują 

Pani/Panu następujące prawa:  

▪ dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

▪ sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

▪ usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych 

przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być 

usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji. 
 

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody – ma Pani/Pan prawo do 

wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem lub osobiście: Urząd Gminy Ciechocin, 

Ciechocin 172, 87-408 Ciechocin.) z tym, iż wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych 

przypadków i dotyczy tylko takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych 

osobowych i nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
 

▪ ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

▪ przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

▪ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie 

dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie 

przepisów prawa. 
 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 
 

8. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, jednakże 

niewyrażenie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych uniemożliwi realizację celu dla jakiego są 

przetwarzane. 
 

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, 

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw 

trzecich i organizacji międzynarodowych. 

 


