
………………………………………………………..  ……..…………, dn …………. 

/imię i nazwisko/ 

………………………………………………………. 
/Nr PESEL/ 

.....................................................................................................................  

/Data urodzenia, Nr i seria dokumentu tożsamości - w przypadku braku nr PESEL/ 

……………………………………………………….................. 
/nr telefonu kontaktowego/ 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody  

na przetwarzanie danych osobowych  

na potrzeby udziału w szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 

Ja, niżej podpisany/podpisana wyrażam zgodę na udział w szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. a) art. 9 ust. 2 lit. a) 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących imię, 

nazwisko, numer PESEL, numer telefonu kontaktowego przez Pracodawcę w celu umożliwienia mi udziału w akcji szczepień 

przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i przyjęcia szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, poprzez przekazanie mojej 

deklaracji właściwym organom państwowym. 

W związku z wyrażoną zgodą Pracodawca jest uprawniony do udostępnienia moich danych osobowych Głównemu 

Inspektorowi Sanitarnemu, państwowemu inspektorowi sanitarnemu sprawującego nadzór epidemiologiczny na danym terenie, 

Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz innym podmiotom uczestniczącym w 

procesie wykonywania szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  

Więcej informacji o prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w przedmiocie zgody można 

uzyskać u Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tel. 693-337-954 

email: iod2@synergiaconsulting.pl  

………………………………….. 

Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH SZCZEPIENIA OCHRONNE COVID-19 

 

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, dalej: RODO) informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dana placówka oświatowa reprezentowana przez Dyrektora placówki. 

W sprawach związanych z ochroną danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą 

e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl lub tel.:693-337-954 

Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie szczepień przeciw COVID-19, a tym samym 

zapobieganiem zachorowaniem na COVID-19 i występowanie powikłań po COVID-19.  

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody i wyłącznie przez Administratora 

i podmioty uczestniczące w procesie w celu organizacji i realizacji szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z §4a Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki 

z dnia 5 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie systemu informacji 

oświatowej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione do weryfikacji realizacji procesu szczepienia w 

tym Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia.  

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa tj. okres przeprowadzania 

szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 w ramach etapu „I”, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 

46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych... 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia szczepień.  

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie). 
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