
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

„ TRANSPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI  

W DOSTĘPIE DO PUNKTU SZCZEPIEŃ ” 

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (EU) 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) informujemy, w jaki sposób będą przetwarzane 

dane osobowe po 25 maja 2018 roku. 

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest ono niezbędne celem należytej realizacji usługi. 

Uprzejmie informujemy, że: 

• administratorem zbieranych danych jest Urząd Miejski Kościana reprezentowany przez 
Burmistrza Miasta Kościana z siedzibą w Kościanie, Al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan, 
tel. 65 512 14 66,  
mail: koscian@koscian.pl ; 

• we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących 
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym 
inspektorem ochrony danych przez e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu ; 

• Pani/Pana dana osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania pn. transport osób 
niepełnosprawnych oraz osób mających trudności w dostępie do punktu szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-Co V-2, art.6 ust. 1 lit c) i d) i art.9 ust.2lit i ) Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 ), 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, Decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr  1/2021 z dnia 12.01.2021 r. nr PS-
VI.002.1.2021.4 ; 

• dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców : 
o podmiotom upoważnionym  do ich otrzymania na mocy przepisów prawa ; 
o podmiotom świadczącym usługę transportową ; 

• dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego 

zostały zebrane oraz po upływie tego okresu  przez czas wynikający z obowiązujących  

przepisów prawnych ; 

• osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

• podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne jednakże niezbędne do 
zapewnienia transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.  
Nie podanie przez Panią/Pana danych uniemożliwi zapewnienie transportu. 
administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane 
osobowe nie podlegają profilowaniu. 
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