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INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH 

POTRZEBĘ ORGANIZACJI ICH DOWOZU DO PUNKTU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO WIRUSOWI 

SARS-CoV-2 PRZEZ GMINĘ JADÓW W ZWIĄZKU Z TRUDNOŚCIĄ  

W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO TAKIEGO PUNKTU 

Gmina Jadów pomaga Mieszkańcom poprzez organizację bezpłatnego transportu osób mających trudności 

w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Transport będzie 

organizowany tylko dla osób chętnych, które spełniają określone przepisami kryteria. Podjęcie przez Państwa 

działań w celu umówienia dowozu na szczepienie będzie rozumiane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie 

przez Gminę danych na potrzeby organizacji samego dowozu. 

Administratorem informacji pozyskanych na potrzeby dowozu do punku szczepień jest Gmina Jadów – Urząd 

Gminy Jadów, ul. Jana Pawła II 17, Jadów; mail: gmina@jadow.az.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych: 

iod.jadow@edukompetencje.pl 

Dane są zbierane na podstawie indywidualnej decyzji osoby, której dane dotyczą, o chęci skorzystania 

z bezpłatnego dowozu do punktu szczepień. Przekazane dane osobowe, w dalszej kolejności będą 

przetwarzane w celach dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj.: w celu organizacji 

transportu, a także w celu spełnienia wymagań przepisów prawa1 dotyczących dokumentowania rozliczeń 

finansowych za wykonany transport i archiwizacji tych rozliczeń. Dane mogą być udostępnione podmiotom 

uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa np. jednostkom kontrolującym pracę Urzędu. 

Jednocześnie informujemy, że Gmina Jadów – Urząd Gminy Jadów nie analizuje uzyskanych na potrzeby 

organizacji transportu do punktu szczepień informacji dotyczących stanu zdrowia zgłaszających się osób, ani 

informacji czy osoby transportowane zostały zaszczepione. Osoby uprawnione mogą zostać poproszone przez 

Gminę o okazanie do wglądu dokumentu potwierdzającego uprawnienia do skorzystania z bezpłatnego 

dowozu. 

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania. Mają Państwo 

również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Do momentu skorzystania z 

bezpłatnego dowozu, zgoda na przetwarzanie danych może zostać wycofana, co będzie skutkowało rezygnacją 

z dowozu do punktu szczepień. Po tym terminie dane będą przetwarzane na podstawie wskazanych wyżej 

podstaw prawnych. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do obsługi organizacji bezpłatnego transportu osób mających 

trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, zatem odmowa 

ich podania skutkuje brakiem możliwości skorzystania z transportu organizowanego przez Gminę 

 
1 Ustawa 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 (Dz.U. 2020 poz. 1842 ze 
zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 ze zm.); Ustawa z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.); Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.) 


