
Polityka Ochrony Danych Osobowych 
 

OŚWIADCZENIE O CHĘCI UDZIAŁU W SZCZEPIENIU PRZECIWKO WIRUSOWI SARS-COV-2 

 

Imię i nazwisko: __________________________ 

 

Oświadczam, że zgłaszam chęć wzięcia udziału w szczepieniu przeciwko wirusowi  

SARS-COV-2. 

 

 

______________________ r.  ____________________________ 
   

data               podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 

 

Wyrażam zgodę na przekazanie mojego numeru telefonu do Ministerstwa Edukacji Narodowej za 

pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej w celu kontaktu ze mną w związku ze szczepieniem 

przeciwko SARS-COV-2. Niniejsza zgoda jest dobrowolna. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność 

przetwarzania danych realizowanego przed jej wycofaniem.   

 

Numer telefonu: ______________________ 

 

 

______________________ r.  ____________________________ 
   

data  podpis osoby składającej oświadczenie 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy nr 13 dla Uczniów Niewidomych i Słabowidzących oraz z innymi 

niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu, ul. Kamiennogórska 16, 54-034 

Wrocław. Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: oswdn@poczta.fm.  

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: k.maciejewska@coreconsulting.pl  

albo CORE Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.  

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapisania Cię – jeśli będziesz chętna/y – na szczepienia 

przeciwko wirusowi SARS-COV-2. 

4. Jeżeli zgłosisz chęć udziału w szczepieniach przekażemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej 

(dalej: MEN) za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej (dalej: SIO), Twoje następujące 

dane:  

- jeśli jesteś nauczycielem – imię, nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu (opcjonalnie),  

- jeśli nie jesteś nauczycielem – imię, nazwisko, PESEL (a w przypadku jego braku serię i numer 

dokumentu tożsamości/paszportu), numer telefonu (opcjonalnie). 

Informujemy, że masz możliwość cofnięcia swojego zgłoszenia na udział w szczepieniu tego 

samego dnia do godz. 17.00. Po tym czasie cofnięcie przez nas zgłoszenia nie będzie możliwe.  

5. Podstawą przetwarzania danych w zakresie: 
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- imienia, nazwiska, daty urodzenia, PESEL (a w przypadku jego braku serii i numeru dokumentu 

tożsamości/paszportu) - jest niezbędność przekazania tych danych do MEN tj. wykonanie przez 

nas zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, 

związanego z przeprowadzeniem szczepień w oświacie (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),  

- numeru telefonu – jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

- informacji o chęci zaszczepienia – jest niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem 

publicznym,  w tym w dziedzinie zdrowia publicznego, jakim jest zapobieganie rozprzestrzenianiu 

się SARS-COV-2 (art. 9 ust. 2 lit. g oraz i RODO).  

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli chcesz abyśmy zgłosili Cię do szczepienia. 

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie numeru telefonu może być 

cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

5. Dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu tj. 

zgłoszenia, przeprowadzenia i ewidencji szczepień. Po tym okresie, o ile dane nie będą dalej 

potrzebne w związku z rozliczalnością działań w okresie epidemii, zostaną usunięte.  

7. Nie udostępniamy Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Dane udostępnianie są 

przez nas wyłącznie do MEN za pośrednictwem SIO. Twoje dane nie będą przekazywane do 

państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Przysługują Ci następujące prawa: prawo do żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych osobowych (wyłącznie w zakresie zgody na przetwarzanie numeru telefonu) oraz prawo 

do sprzeciwu (wyłącznie w zakresie przetwarzania następujących danych: imię, nazwisko, data 

urodzenia, PESEL, a w przypadku jego braku seria i numeru dokumentu tożsamości/paszportu).  

10. Uprawnienia, o których mowa powyżej można wykonać poprzez kontakt (pod adresem e-mail lub 

adresem korespondencyjnym) wskazanym w pkt 1. 

11. Dane nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.   

11. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania danych osobowych, to 

masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-

mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).  
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