
………………………., dnia………………….  

  

Nazwisko i imię    …………………………………  

 

Adres                    ………………………………… 

 

Numer telefonu ……………………………………. 

  

Oświadczenie  
  

Niniejszym oświadczam, że nie mam możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień z 

powodu:   

 niemożliwości zapewnienia sobie dojazdu lub dowozu własnym lub cudzym samochodem*   

braku dostępu do komunikacji publicznej w miejscu zamieszkania*   

znacznej odległości od miejsca zamieszkania do punktu szczepień, uniemożliwiającej dotarcie na   

pieszo*  

podeszły wiek/ograniczenie ruchowe uniemożliwiające dotarcie na pieszo*    

inne**  

……………………………………………………………………………………………………………  

  

                

                                                                                           ………………………………  

                                                                                       Podpis  

* zaznaczyć właściwe, jedno lub kilka   

** wskazać inną przyczynę  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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 

(Dz. Urz. UE. L.2016. 119.1, dalej jako RODO) Wójt Gminy Kęsowo przedstawia Państwu następujące informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych 

osobowych w związku ze sprawami związanymi z organizacją i koordynacją przewozu na szczepienie przeciw COVID-19.  

Informacja o administratorze: 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z szczepieniami przeciw COVID-19 jest Gmina Kęsowo reprezentowana przez Wójta 

Gminy Kęsowo.  

Siedziba:  

Urząd Gminy w Kęsowie, ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo 

Cele przetwarzania: 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust 1 lit. a RODO). Przetwarzanie będzie miało związek z organizacją i koordynacją 

przewozu osób na szczepienie przeciw COVID-19, a Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w tym celu. Państwa dane osobowe będą przetwarzane m.in. na 

podstawie 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, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2021 r. sygn. WNK.IV.967.24.21 oraz 

decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 stycznia sygn. WKN.IV.967.86.21, a także ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych 

Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku odmowy ich przekazania może zostać Państwu ograniczony lub uniemożliwiony 

przewóz na szczepienie przeciwko COVID-19. 

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych: 

• Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych 

• Prawo do sprostowania swoich danych osobowych 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, o ile jest to możliwe 

• Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, których podanie jest dobrowolne 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

Przekazywanie oraz przechowywanie/archiwizacja danych: 

Państwa dane osobowe będą udostępniane innym organom administracji publicznej i/lub organom wymiaru sprawiedliwości uprawnionym do pozyskiwania 

danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Policji, Straży Granicznej, ABW, CBA, Urzędom Skarbowym, organom komorniczym i 

in.), w przypadku wystąpienia przez te organy o udostępnienie danych w ramach posiadanych kompetencji. 

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wcześniej celów, do których dane osobowe zostały zebrane, a następnie 

przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia 

roszczeń lub interesów stron wynikających z innych ustaw. 

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych administrator informuje, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: inpektordanychosobowych@gmail.com lub numerem telefonu: 52 

3344091.  

Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją: 

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią informacji o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Urząd Gminy w Kęsowie w związku z organizacją i 

koordynacją przewozu na szczepienia przeciw COVID-19. 

………………………… 

(data i podpis) 

 

     

 
 


