Na podstawie 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), zwanego dalej: „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
reprezentowany przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie z
siedzibą: 05-500 Piaseczno, ul. Świętojańska 5 A.
Tel. (22) 750-33-08 lub (22) 756-72-63, adres e-mail: ops.sekretariat@piaseczno.eu
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować: tel. (22)
750-33-08 w. 32, e-mail: iod@mgops.piaseczno.eu
3. Państwa dane osobowe w postaci:
a) imienia i nazwiska, numeru telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania, numeru PESEL
b) imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego – w odniesieniu do opiekuna osoby
zgłaszanej,
będą przetwarzane w celu zapewnienia transportu z miejsca zamieszkania do punktu szczepień.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz 9 ust. 2 lit. i, tzn., że
przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
związanego z realizacją Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19.
5. Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu oraz
informacji o niepełnosprawności, zostaną udostępnione firmie zapewniającej transport, z którą
administrator podpisał umowę oraz organom władzy publicznej i podmiotom wykonującym zadania
publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres konieczny do realizacji celu określonego w
pkt 3, a po tym czasie zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w ustawie o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
8. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
profilowania.
9. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwości ich aktualizacji,
uzupełniania, sprostowania , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz jeśli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody
10. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednakże wymagane do
zorganizowania transportu do miejsca szczepień.
11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają
Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

