
 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA SZCZEPIENIA OCHRONNE – COVID – 19 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – 

Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Bolesława Śmiałego 

33, 70-347 Szczecin. Kontakt w zakresie bezpieczeństwa danych pod e-mailem: iod@womp.szczecin.pl 

 

Celem przetwarzania jest organizacja i realizacja szczepień przeciwko chorobie wywoływanej 

zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

Dane przetwarzane są na podstawie: 

- art. 9 ust. 2 lit h) RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej związku z art.3 

ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 

- art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora: (potwierdzenia realizacji szczepienia do 

Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia) 

Szczegółowe podstawy prawne to : 

Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), 

Ustawą 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. 374 oraz poz. 568),  

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374), 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1127), 

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295), 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373). 

Ustawa z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 poz. 657) 

 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione do weryfikacji realizacji 

procesu szczepienia, tj. Ministerstwo Zdrowia, Centrum e-Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia.  

 

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa. 

 

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/Pana 

danych osobowych. 
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