Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.200.2021
Wójta Gminy Wojciechowice z dnia 4 lutego 2021 roku
…......................................
Data
............................................
Nazwisko i imię
….........................................
Adres zamieszkania
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam:
Jestem osobą niepełnosprawną i posiadam aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami. /*
Mam obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności
w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca punktu szczepień. /*
Oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
…..........................................
Podpis
* zaznaczyć x właściwe
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH
W związku z obowiązkami określonymi w art. 13 Rozporządzeniem 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) dalej: RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wojciechowice z siedzibą:
Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice, tel. 158614023, reprezentowana przez
Wójta.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji dowozu do punktu szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób mających obiektywne trudności
w samodzielnym dotarciu do tych miejsc w związku z wykonywaniem przez
administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi, art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz art. 9 ust. 2
lit. b w związku z w związku z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym art. 11h ust. 1, 4 i 13 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.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem
- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie
podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.

