
 
 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla  

dla osób poddających się szczepieniom w ramach realizacji Narodowego Programu 
Szczepień przeciwko COVID-19 

Szanowna Pani/Panie  zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 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 (zwanego dalej„RODO") uprzejmie informujemy: 
 

1. Administrator Pani/Pana danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-
Ursynów, z siedzibą w Warszawie (02-786) przy ul. Zamiany 13. 

Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się: 
 

 telefonicznie: tel. (22) 644 52 14,   
 drogą elektroniczną: e-mail: biuro@zozursynow.pl,  
 listownie: SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa 

 
2. Inspektor Ochrony Danych:  

 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów (Administrator) powołał 
Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy 
przepisów o ochronie danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy:  

 
 telefonicznie: tel. (22) 644 52 14,   
 drogą elektroniczną: e-mail: iod@zozursynow.pl,  
 listownie: SPZOZ Warszawa-Ursynów, ul. Zamiany 13, 02-786 Warszawa (z dopiskiem „Inspektor 

Ochrony Danych”) 
 

3. Podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 
 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji Narodowego Programu 
Szczepień przeciwkoCOVID-19 (art. 7 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.) a jego podstawę prawną stanowi art. 
6 ust. 1 lit. b) lub c) RODO w celu: 
- wystawienia e-skierowania,  
- prowadzenia dokumentacji medycznej,  
- dokonywania rozliczeń i rachunkowości,  
- realizacji obowiązków podatkowych.  
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) w celu wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, 
jakim jest ustalenie, ochrona i dochodzenia roszczeń oraz tworzenia zestawień, analiz i statystyk na 
potrzeby wewnętrzne Administratora. 
 

4. Odbiorcy Pani/Pana danych: 
 
Jako Podmiot Leczniczy dbamy o poufność i ochronę Pani/Pana danych, z uwagi na konieczność 
zapewnienia odpowiedniej organizacji możemy udostępnić dane podmiotom uprawnionym 
stosownie do obowiązków wynikających z przepisów prawa: Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, 
Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom współpracującym i osobom upoważnionym 
przez Administratora. 
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5. Okres przechowywania danych:  
 
Pani/Pana dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta będą przechowywane przez okres 20 lat.  
 
6. Prawa osób których dane dotyczą: 

 
Przysługuje Pani/Panu prawo: 
 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
 do sprostowania (poprawiania) swoich danych 
 do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej; 

 do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy 
odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa; 

 do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 
 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak odmowa ich podania 
uniemożliwi realizację szczepienia. 
 
 
8. W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje opierające 
się na profilowaniu. 
 
 
 
 

 


