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INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA 

INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r.1 informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Ars Medica s.c. 

ul. Gdańska 13, 89-410 Więcbork, NIP 5040052655, REGON 340583277. 

2. Dane do kontaktu z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo informacji i ochronę danych 

osobowych - Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

  adres e-mail: mbryczko@wp.pl tel. kontaktowy: 52 389 83 86 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania szczepień przeciwko chorobie 

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

  Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.1 

4.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom i organom, którym Administrator Danych 

jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie zawartej umowy tj. Centrum e-Zdrowia, 

Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a także podmiotom, które na podstawie 

stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone przez Administratora Danych. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań   

wynikających z przepisów prawa. 

7.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Jeżeli przepisy prawne nie 

stanowią inaczej ma Pani/Pan również prawo do: 

•  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 

•  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

•  przenoszenia danych osobowych. 

8.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.1 

9.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania. 

10.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie spowoduje brak możliwości 

wykonania szczepienia ochronnego przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2 (COVID-19). 

 

 

       ........................... 
       (czytelny podpis) 

                                                       
1Rozporządzenie 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). 
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