Klauzula informacyjna dot. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do i z punktów szczepień przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO, informuję, iż:
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wielunia z siedzibą w Wieluniu, pl.
Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń tel. 43 88 60 228, adres email: sekretariat@um.wielun.pl;.

2)

Z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Wieluniu może Pani/Pan się skontaktować
pisząc na adres email: iod@um.wielun.pl;.

3)

Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu,
stopnia niepełnosprawności (w przypadku osoby korzystającej z transportu dla osób
niepełnosprawnych), przetwarzane będą w celu realizacji zadania odpowiednio zleconego przez
Wojewodę Łódzkiego, pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów
szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym osób niepełnosprawnych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO zgoda osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień, ponieważ sama usługa w
postaci dowozu jest realizowana na wniosek i za zgodą danej osoby, której dane dotyczą oraz art.
6 ust. 1 lit. c), e) RODO. W zakresie stopnia niepełnosprawności, dane przetwarzane są na
podstawie informacji uzyskanej bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 9
ust. 2 lit. a) RODO.

4)

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do
odbioru Pana danych osobowych:


5)

6)

podmioty realizujące Narodowy Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARSCoV-2, Przychodnie Opieki Zdrowotnej POZ (punkty szczepień);
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu, Ochotnicza Straż Pożarna w
Masłowicach;
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieluniu;
 inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wieluń
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Wielunia.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa tj. ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach, rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.
Posiada Pani/Pan:







7)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, w przypadku gdy: dane nie są już
niezbędne do celów, dla których zostały zebrane i nie ma podstawy prawnej do dalszego
przetwarzania, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.

