
Gierałtowice, dnia …………….…… 
 

………………………………………………….... 

imię i nazwisko 

 

……………………………………………… 

adres zamieszkania 

 

……………………………………………… 

numer telefonu 

 

Oświadczenie o potrzebie zapewnienia przez gminę transportu do szczepienia przeciw 

wirusowi SARS-COV-2 

Ja niżej podpisany/a ………………………………….…………………..…………….…………….… oświadczam, 

że: 
 
 

posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie ………..………… 

(R lub N)  

lub odpowiednio I grupę inwalidzką z w/w schorzeniami nr ……………………………………….. 

z dnia ……………………………………..………………...……….. ważne do dnia …………………………………….. 

wydane przez ……………………………………………………………………………………………………………...…. 
 

nie posiadam orzeczenia o niepełnosprawności, ale mam obiektywne i niemożliwe do 

przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do 

najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień 

 

 

………………………………………….. 
 

podpis 

 

* właściwe zaznaczyć znakiem X 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna  dla zapewnienia przez gminę transportu do szczepienia przeciw 

wirusowi SARS-COV-2 

W związku z przetwarzaniem Pani /Pana danych osobowych informuje,  iż- zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 z 04.05.2016 r., 

Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, informuje że :  

1. Administratorem Państwa danych  jest Wójt Gminy Gierałtowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Ks. 

Roboty 48, 44-186 Gierałtowice tel. 32 30-11-300,  adres e-mail : urzadgminy@gieraltowice.pl , 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować  

w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: pod adresem poczty 

elektronicznej: iod@gieraltowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 litera e, art. 9 ust. 2 lit.h oraz art.9 ust. 

2 lit.i RODO w związku z art. 15zzzzzh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

w celu zorganizowania transportu na szczepienie przeciw wirusowi SARS-COV-2 oraz celom 

administracyjnym i archiwalnym. 
4. Podając dane dodatkowe (niewymagane) traktujemy Pani/Pana zachowanie jako dalsze wyraźne 

działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a i/lub art. 9 ust. 2 lit a 

RODO (w przypadku przekazania informacji mających charakter danych szczególnej kategorii), na ich 

przetwarzanie ww. celu. 
5. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie 

odrębnych przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla 

którego zostały zebrane, jak również przez dodatkowy okres konieczny z uwagi na ewentualne 

dochodzenie lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami. 
7. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie 

w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony na podstawie przepisów prawa a po ich 

wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
8. Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), sprostowania (poprawiania) swoich 

danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia 

przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), przenoszenia swoich danych osobowych (art. 

20 RODO), a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Pani/Pana danych (art. 21 RODO). 
9. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez 

Panią/Pana zgody możliwe jest jej wycofanie, zgodnie z art. 8 ust. 3 RODO, co pozostaje jednakże bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 
11. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zorganizowania transportu 

do punktów szczepień. Niepodanie danych wiąże się z brakiem zapewnienia transportu. Podanie przez 

Panią/Pana danych dodatkowych (niewymaganych) jest dobrowolne. 
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
mailto:urzadgminy@gieraltowice.pl
mailto:iod@gieraltowice.pl

