KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU OBSŁUGI, ORGANIZACJI I
REALIZACJI PROCESU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO
CHOROBIE WYWOŁANEJ ZAKAŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2 (COVID-19)

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dęblinie reprezentowany przez Dyrektora Szpitala, ul. Szpitalna 2,
08-530 Dęblin.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, jak również w
przypadku pytań lub wątpliwości, mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod
adresem e-mail: iod@pcat.pl lub listowanie na adres: ul. Szpitalna 2, 08-530 Dęblin.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko
chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), na podstawie wyrażonej zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą Centrum e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy
Fundusz Zdrowia. Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych
zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator Danych Osobowych nie
zamierza przekazywać Pani\Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Narodowego Programu
Szczepień przeciwko COVID-19, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
dotyczące przechowywania dokumentacji medycznej. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody
będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania szczepienia przeciwko
chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).
7. Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do dostępu do tych danych oraz
otrzymania ich kopii; sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo,
że są niekompletne; ograniczenia przetwarzania danych np. jeżeli zauważycie Państwo, że Wasze dane
osobowe są nieprawidłowe, do czasu sprawdzenia ich prawidłowości – na okres pozwalający nam to
sprawdzić; usunięcia danych np.: kiedy cofniecie Waszą zgodę na ich przetwarzanie lub kiedy Państwa
dane nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec dalszego
przetwarzania danych w przypadkach, gdy macie do tego prawo.
8. Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie
wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Państwa dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również
profilowania.
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