
 
Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną 

Imię 
 

 

Nazwisko  
 

 

Adres 
zamieszkania 

 

Nr telefonu 
 

 

 

Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną, posiadającą aktualne orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio 
I grupę z ww. schorzeniami. 

 

...………………………………………. 

Podpis 

Oświadczam, że zgłaszając potrzebę zorganizowania transportu wyraziłem/am 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, 
adresu zamieszkania, nr telefonu, stopnia niepełnosprawności przez Administratora 
oraz udostępnianie tych danych podmiotom realizującym Narodowy Program 
Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz innym podmiotom 
upoważnionym  na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym 
dane w imieniu administratora w celu organizacji i realizacji transportu (dowozu) do 
punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. 

 

...………………………………………. 

Podpis 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH W ZWIAZKU Z ZORGANIZOWANIEM TRANSPORTU NA 

SZCZEPIENIA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 



1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych w związku z organizacją 
transportu na szczepienia jest Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej 
Sp. z o.o. (zwany dalej Spółką), ul. Długa 50, 43-309 Bielsko-Biała; email: 
sekretariat @ mzk.bielsko.pl; tel.: 33 814 35 11. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres korespondencyjny – jw.  
lub e-mail: iod@mzk.bielsko.pl. 

3. Pani/ Pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 
telefon kontaktowy, stopień niepełnosprawności będą przetwarzane w związku 
z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób 
chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień, rozeznania  potrzeb 
mieszkańców związanych z potrzebą korzystania z ww. transportu, organizacji 
i realizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2. Dane mogą być również przetwarzane w celu 
udokumentowania i rozliczenia wykonania zadania transportu (dowozu) do 
punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w związku z decyzją nr 
ZKI.6330.2.1.2021(2) Wojewody Śląskiego z dnia 14.01.2021r. Podstawą 
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust.2 pkt a RODO. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres 
wskazany w przepisach o archiwizacji. Okres przetwarzania może ulec 
przedłużeniu o okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, jeżeli 
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia  
lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom realizującym Narodowy 
Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz innym 
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom 
przetwarzającym dane w imieniu administratora. Przekazywanie powyższym 
podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach 
określonych w pkt 3 niniejszej klauzuli. Administrator przekazuje dane tylko  
w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania 
danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. 
W pozostałym zakresie Administrator nie zamierza nikomu przekazywać 
Pani/Pana danych osobowych poza przypadkami gdy obowiązek ich 
udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

6. W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące 
prawa: 

a) dostępu do swoich danych osobowych,  
b) sprostowania swoich danych osobowych, 
c) usunięcia swoich danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
cofnięciem 

- przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw 
uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa 
oraz zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa. 



7. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się 
w sposób niezgodny z prawem przysługuje  Pani/Panu prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą 
w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania niniejszego 
zadania. 

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 
profilowane. 

 


