KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 danych osobowych) – RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1 ze zm.) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko z siedzibą
w Nisku, Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko. Z Administratorem danych można skontaktować się:
•

tel. pod nr tel. 15 841 56 43

•

pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.ugim@nisko.pl

•

pisemnie na adres Administratora danych - wyżej wskazany.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku,
z którym można się kontaktować pod adresem email: iod@nisko.pl lub listownie na wskazany wyżej
adres Administratora danych.
3. Pani/Pana dane osobowe: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, data, godz., miejsce
szczepienia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, przetwarzane będą wyłącznie w celu zgłoszenia
potrzeby transportu do punktu szczepień przeciw COVID – 19 na terenie Gminy i Miasta Nisko na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody i Decyzji Wojewody
Podkarpackiego z dnia 14.01.2021 r., Nr S-I.63333.10.2021.Asz.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
Pracownikowi Urzędu Gminy i Miasta w Nisku – koordynującemu organizację transportu do punktu
szczepień.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia organizacji transportu,
a następnie zgodnie z obowiązującą Instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji
dokumentów, lub do czasu wycofania zgody.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
•

dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do uzyskania kopii tych danych zgodnie
z art. 15 RODO;

•

prawo do ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO;

•

prawo do żądania usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO w sytuacji gdy
przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;;

•

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO;

•

prawo do wniesienia sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku
gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku niepodania
danych nie można przyjąć zgłoszenia, a tym samym zapewnić transport do punktu szczepień.
Niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu
zgody osobiście lub za pośrednictwem poczty. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią
Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.

