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KLAUZULA INFORMACYJNA   

dla osób poddających się szczepieniom w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 

Data: 18.12.2020 

Wersja 1 

Definicje: 

1. RODO - Rozporządzenie 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; 

2. Dane osobowe/dane - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, 

której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio 

zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o 

lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;  

3. Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych 

w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 

przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub 

niszczenie; 

4. Zgoda osoby, której dane dotyczą – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, 

której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie 

dotyczących jej danych osobowych; każda osoba ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5. Odbiorca danych – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane 

osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach 

konkretnego postępowania zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym, nie są jednak uznawane za odbiorców - 

przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie 

stosownie do celów przetwarzania; przy czym przez sformułowanie, „strona trzecia” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, 

organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, 

które – z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO) informuję, iż: 

a. Administratorem Danych Osobowych jest: 

 

Nazwa Administratora Danych Osobowych Adres Dane kontaktowe 

Katowickie Centrum Onkologii  

 

ul. Raciborska 26 

40-074 Katowice 

tel. 32 42-00-151 

fax. 32 25-14-533 

e-mail: szpital@kco.katowice.pl 

 

b. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

Adres Dane kontaktowe 

ul. Raciborska 26 

40-074 Katowice 

tel. 32 42-00-290 

fax. 32 42-00-290 

e-mail: iod@kco.katowice.pl 
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Inspektor Ochrony Danych uprawniony jest do kontaktu w imieniu Katowickiego Centrum Onkologii w sprawach związanych  

z ochroną, gromadzeniem, przetwarzaniem, modyfikowaniem i usunięciem danych osobowych. Do niego należy również kierować 

sprzeciw względem przetwarzania danych osobowych.  

_________________________________________________________________________________________________________ 

Informacje o pobieranych/gromadzonych danych:  

1. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie 

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

2.  Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są w szczególności: Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz art. 9 ust. 2 lit h w związku z lit. i) RODO. W 

przypadku realizacji szczepienia przetwarzanie Pani/Pana danych, w tym danych o zdrowiu jest wymogiem ustawowym, 

dotyczy każdej osoby, u której wykonywane jest szczepienie. Jednocześnie informujemy, że podmioty realizujące proces 

szczepień zobowiązane zostały do przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie: imienia nazwiska, numeru PESEL, adresu 

zamieszkania, nr telefonu, informacji o wykonywaniu zawodu medycznego, informacji o miejscu pracy/realizowania 

zadań i udostępnienia ich do: Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w celu 

obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień. Przetwarzanie i udostępnienie tych danych odbywa się w oparciu o 

Pani/Pana zgodę na szczepienie.  

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału w procesie organizacji 

i realizacji szczepień. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezakwalifikowanie Pani/Pana osoby do 

szczepienia. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji i realizacji procesu szczepień, 

a następnie przez okres niezbędny do realizacji ustawowych i statutowych zadań Katowickiego Centrum Onkologii oraz 

zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach. 

5. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej 

oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku 

przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO: nie dotyczy. 

6. Dostęp do danych będą mieć nasi pracownicy, dla których przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do 

wykonywania powierzonych zadań oraz podmioty przetwarzające, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych 

na postawie odrębnych umów. 

7. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo 

sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych, ograniczenia ich 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. 

8. Informacja o profilowaniu (przez profilowanie rozumie się dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych 

osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby 

fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji 

ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 

przemieszczania się): nie dotyczy 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane: 

1. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do złożenia skargi związanej z przetwarzaniem jej danych 

osobowych przez Administratora lub podmiot/organizację, której dane osobowe zostały przekazane do: 

 

Nazwa organu nadzoru Adres Dane kontaktowe 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

 

Infolinia UODO: 606-950-000 

fax: 22 531-03-01 

https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt  

 


