
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających ze szczepień 

przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Euromedica Sp. z o. o. 

Adres: ul. Legionów 21/23, 86-300 Grudziądz, tel. 56 46 50 600, e-mail: rodo@przychodnie-grudziadz.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@grudziadz.com.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych, w tym organizacji i realizacji 

procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). 

4. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest  

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 6 ust. 1 lit. a), c), d) ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi w związku z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony 

właściwym przepisem prawa lub do czasu wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli 

przetwarzanie Państwa danych nie będzie wymagane przepisami obowiązującego prawa). 

7. Posiada Pani/Pan prawo do:  

• prawo dostępu do swoich danych 

• prawo do sprostowania 

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu   

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

11. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udziału w szczepieniu przeciwko COVID-

19. 


