
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  
- organizacja szczepień przeciwko COVID-19 -  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Irena Nawrocka, zwany dalej Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor@rodo-krp.pl,  

tel. +48 792 304 042. 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i zorganizowania akcji szczepień uczniów w wieku 

12-18 lat w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i spowodowanej nim 
choroby COVID-19, a także zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w ramach ww. akcji, zgodnie z 
wytycznymi właściwych organów administracji publicznej, w szczególności Ministra Edukacji Narodowej 
oraz Ministra Zdrowia. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

− wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e 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; zwanego dalej RODO) 

oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego (w tym akty prawa miejscowego)  
i międzynarodowego, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 59 ze zm.), wraz z aktami wykonawczymi. 

5. Przetwarzaniu mogą podlegać następujące dane: 

Kategoria osób Kategorie danych Rodzaj danych 

uczeń / uczennica dane identyfikacyjne imię i nazwisko, uczęszczana 
klasa 

rodzic / opiekun prawny dane identyfikacyjne imię i nazwisko, podpis 

pracownik szkoły dane identyfikacyjne imię i nazwisko, podpis 

 
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez odbiorców danych – to jest podmioty,  

z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także przez 
podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe. Do podmiotów wskazanych w zdaniu 
poprzednim zaliczają się kontrahenci Administratora, w szczególności podmioty działające w zakresie 
obsługi informatycznej, prawnej, ochrony danych osobowych, a także punktom szczepień 
współorganizującym akcję szczepień. W przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, dane mogą 
być udostępnione organom państwowym lub samorządowym, organom wymiaru sprawiedliwości, 
organom ścigania, organom kontrolnym i organom podatkowym. 

7. Podanie danych jest niezbędne do przygotowania, zorganizowania i zapewnienia bezpieczeństwa w ramach 
akcji szczepień uczniów. W przypadku danych wykraczających poza niezbędny zakres wskazany w pkt 5 
powyżej będą one przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. W przypadku niepodania danych 
niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt. 3, realizacja tych celów może okazać się niemożliwa. 

8. W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

− żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych); 

− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
10. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 oraz 
przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich 
archiwizowania, oraz ewentualnego ustalania i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
  


