……………………………………….
(imię i nazwisko pacjenta)

……………………………………….
(adres zamieszkania)

……………………………………….
(numer telefonu kontaktowego)

……………………………………….
Kod niepełnosprawności
(R lub N lub odpowiednio I grupa z w/w schorzeniami)
- jeśli dotyczy-

Urząd Gminy Gizałki
ul. Kaliska 28
63-308 Gizałki
OŚWIADCZENIE
o korzystaniu z gminnego transportu
Oświadczam, że w dniu ……………………… 2021 roku korzystałem/am
z gminnego transportu do szczepień na COVID-19 z miejsca zamieszkania do
punktu szczepień.
…………………….
(podpis pacjenta)
* niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYRAŻENIA ZGODY NA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja, niżej podpisany/a _______________________________, zgodnie z art. 7 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, wyrażam zgodę/ nie wyrażam
zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Gizałki,
ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki do zadania pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób
niepełnosprawnych.
* niepotrzebne skreślić

…………………….
(podpis pacjenta)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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, zwanym dalej RODO, Wójt Gminy w Gizałkach informuje, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
w Gizałkach jest Wójt Gminy z siedzibą w Gizałkach, ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Galińska, tel. 531 641 425,
e-mail: inspektor@osdidk.pl
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane w celu dopełnienia ustawowych obowiązków Urzędu Gminy w Gizałkach wynikających 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 (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).
4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu
Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującymi z Urzędem Gminy podmiotami, w tym: dostawcom
usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie gminą oraz realizację zadań statutowych i ustawowych. Dane te powierzane są
na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Okres, przez który Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisami rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych
– na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy
podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany
do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie wykonanie czynności stanowiących podstawę do pełnoprawnego bycia członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.
9. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.

