
Burmistrz Rajgrodu 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 

(Dz. Urz. UE. L nr 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej rozporządzeniem Burmistrz Rajgrodu informuję, 

iż: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim                 

w Rajgrodzie jest Burmistrz Rajgrodu, ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród, tel. 86 272 19 40,      

e-mail: gmina@umrajgrod.pl 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych za pomocą 

poczty elektronicznej pod adresem: iod@um.rajgrod.wrotapodlasia.pl lub za pomocą poczty 

tradycyjnej listownie pod adresem siedziby Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji i realizacji dowozu osób na 

szczepienia przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO - przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,            

w związku z poleceniem wojewody wydanego na podstawie art. 11h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 

2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                    

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji celu. Niepodanie 

danych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celu określonego w pkt. 3 klauzuli. 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 

3, mogą być one przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym 

zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres organizacji i realizacji dowozu osób 

na szczepienia oraz okres archiwizacji dokumentacji zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r.        

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

8. Dane osobowe Administrator pozyskuje od podmiotów medycznych przeprowadzających 

proces szczepień, osób zgłaszających lub bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 

9. Kategorie danych osobowych obejmują dane zwykłe (tj. dane identyfikacyjne, adres, dane 

kontaktowe) oraz dane szczególnej kategorii, w tym o stanie zdrowia - osoba korzystająca                

z dowozu organizowanego przez Administratora może zostać poproszona o okazanie orzeczenia 

o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

10.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych z uwzględnieniem ograniczeń wynikających 

z rozporządzenia. 

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

rozporządzenia lub inne przepisy prawa. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji,        

w tym również w formie profilowania. 
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