
  ………………………. dnia…………………. 

 

Nazwisko i imię   ………….................. 

Adres ……………………………......... 

*Tel. ………………………………...... 

 

        Do Burmistrza………………… 

 

„Oświadczenie w sprawie zapewnienia przewozu do punktu szczepień” 

 

        Niniejszym oświadczam, że dysponuję aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu 

znacznym o kodzie R lub N (odpowiednie zaznaczyć)  I grupą z ww. schorzeniami co uniemożliwia mi 

samodzielne dotarcie do punktu szczepień. 

 

 
       ……………………………… 

Podpis 

 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

w Urzędzie Miejskim w Koronowie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1,86-010 Koronowo. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres 

e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  Przetwarzanie Państwa danych 

osobowych jest niezbędne: 

-  do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO); 

- do celów profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 1 lit h) 

RODO) w celu organizacji przez Gminę Koronowo transportu osób mających trudności  

w samodzielnym dotarciu  do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób 

niepełnosprawnych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym i podmiotom 

wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania. 

Państwa dane adresowe zostały przekazane podmiotowi realizującemu przewóz osób. Państwa dane osobowe 

będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz.U.2011.14.67)Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich 

danych osobowych oraz: 

• sprostowania  danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

• ograniczenia przetwarzania danych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

Podanie danych osobowych, w zależności od sprawy której dotyczy przetwarzanie, jest dobrowolne.                 

W przypadku niepodania danych osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu określonego        

w pkt 3.  Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,       

w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych. 

 

mailto:ochronadanych@um.koronowo.pl


 

…………………… dnia…………………. 

Nazwisko i imię   ………………………......... 

Adres ………………………………………..... 

*Tel. ………………………………….............. 

 

       Do Burmistrza………………………… 

 

„Oświadczenie w sprawie zapewnienia przewozu do punktu szczepień” 

 

Niniejszym oświadczam, że mam trudności z dostępem do punktu szczepień z powodu 

…………………………………………………………………………………………………................ 

……………………………………………………………………………………………….................... 

oraz braku możliwości samodzielnego do niego dojazdu. 

 

       ……………………………… 
                      (podpis) 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

w Urzędzie Miejskim w Koronowie 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Koronowa, Plac Zwycięstwa 1,86-010 Koronowo. 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo skontaktować poprzez adres 

e-mail: ochronadanych@um.koronowo.pl, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  Przetwarzanie Państwa danych 

osobowych jest niezbędne: 

- do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego  na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO); 

- do celów profilaktyki zdrowotnej oraz zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 1 lit h) 

RODO) w celu organizacji przez Gminę Koronowo transportu osób mających trudności  

w samodzielnym dotarciu  do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób 

niepełnosprawnych. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom publicznym                              

i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia 

przetwarzania. Państwa dane adresowe zostały przekazane podmiotowi realizującemu przewóz osób. Państwa 

dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa,                               

w szczególności Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych (Dz.U.2011.14.67)Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych 

dostępu do swoich danych osobowych oraz: 

• sprostowania  danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, 

• ograniczenia przetwarzania danych, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. 

Podanie danych osobowych, w zależności od sprawy której dotyczy przetwarzanie, jest dobrowolne.                 

W przypadku niepodania danych osobowych konsekwencją będzie brak możliwości realizacji celu określonego    

w pkt 3. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,    

przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych. 
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