
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z organizowaniem przez                             
Miasto Radzyń Podlaski dowozu na szczepienia przeciw COVID - 19 

 

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA 

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Siedziba: Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski. Adres e-mail: 

sekretariat@radzyn-podl.pl . Tel.: 83 351 24 60. 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan 

skontaktować poprzez e-mail: targonskir@radzyn-podl.pl lub pisemnie na adres 

siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 

praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA   Organizowanie dowozu mieszkańców na szczepienia przeciw COVID-19 na podstawie 
polecenia Wojewody Lubelskiego oraz na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt 4 z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. Przetwarzane dane osobowe: imiona, nazwisko, adres, nr telefonu, adres 
e-mail, wiek, stopień niepełnosprawności, miejsce, data i godzina szczepienia.  

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 (dalej RODO) – posiada Pan/Pani: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani 

dotyczących, 

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/Pani danych osobowych, 

- 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 (wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 

zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego). 

- prawo złożenia skargi do Prezesa UODO w razie naruszenia przepisów o ochronie 

danych osobowych 

Nie przysługuje Panu/Pani: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa  

w art. 20 RODO, 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 

1 lit. c RODO. 
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