
 

WAŻNA INFORMACJA! DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GŁOGÓW  
TRANSPORT NA SZCZEPIENIA DLA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 
W  związku  z  rozpoczęciem  realizacji  Narodowego  Programu  Szczepień Ochronnych 
przeciwko wirusowi SARS-CoV – 2 istnieje możliwość skorzystania z transportu, który 

zapewni Gmina Głogów. 
Z transportu mogą skorzystać seniorzy i osoby niepełnosprawne, które nie mogą 

samodzielnie dotrzeć do punku sczepień. 
Zapisy na transport prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, 
pod numerem telefonu: komórkowym – 609 143 467, 

stacjonarnym:76 836 55 50, 76 836 55 51,  76 836 55 52. 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 
dla osób, których dane osobowe są przetwarzane w celu 

organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień w ramach realizacji 
Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi  

SARS – CoV – 2 
 

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 (RODO), informujemy, że: 
 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Wójt 
Gminy Głogów ul. Piaskowa 1; 67-200 Głogów tel. +48 76 836 55 55,   

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email 
iodo@gminaglogow.pl lub pod adresem administratora 

3) Kategoria przetwarzanych danych (dalej: Dane osobowe) obejmuje imię, nazwisko, nr 
telefonu, adres zamieszkania, stopień niepełnosprawności osoby chcącej skorzystać z 
transportu (dowozu) do punktu szczepień w ramach realizacji Narodowego Programu 
Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2  

4) Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6.1.e RODO - przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi; 6.1.d RODO - niezbędność przetwarzania 
do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej i  9.2.i 
RODO – niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w 
dziedzinie zdrowia publicznego, 6.1 a RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów 
(zgoda na wykonanie usługi transportu). 

5) Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów 
powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6) Dane przetwarzane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa.  

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania  

8) Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, 
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa) 



9) Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym również profilowaniu  

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji 
międzynarodowych 

11) Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację 
celu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej 
 
 
 
 

 


