
Załącznik nr 1 do zarządzenia  

nr 255/Z/21  

Wójta Gminy Zgorzelec  

z dnia 15.01.2021 r. 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 
(dane i adres  mieszkańca korzystającego z dowozu) 

 

 

OŚWIADCZENIE O POTRZEBIE ZAPEWNIENIA PRZEZ GMINĘ ZGORZELEC 

 TRANSPORTU NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19 

 

W związku z koniecznością dojazdu do punktu szczepień oświadczam, iż : 

 

       ze względu na mój stan zdrowia i posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności 

: 

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

 

………………………………………………………………………………………………………… 
( nr orzeczenia oraz organ wydający) 

 

     Jestem osobą,  która nie posiada  możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień . 

 
 

USTALONY TERMIN SZCZEPIENIA : …………………………………………………………………….. 

 

PLACÓWKA DOKONUJĄCA SZCZEPIENIA :  …………………………………………………………… 

 

 

Właściwe zakreślić  

 

………………………………………………………………….    …………………………………………….. 
      ( osoba przyjmująca zgłoszenie)        ( podpis wnioskodawcy)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  

Zgodnie z  ustawą  z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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: 
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zgorzelec  

z siedzibą w Zgorzelcu ul. Kościuszki 70, 59-900 Zgorzelec, adres e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl 

tel.75 77 214 11  
 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych : Tomasz Kowalczyk  w celu kontaktu  

z w/w osobą można skorzystać z opcji korespondencji mailowej na adres: iod@gmina.zgorzelec.pl,  
oraz pod  nr tel. 75 77 214 40 (w godzinach 8.00-15.00).  

 Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji przez gminę 

obowiązku ustawowego w oparciu o art. 6 ust. 1c oraz art. 9 ust. 2g Rozporządzenia Parlamentu 
europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. – Pana dowozu do punktu szczepień realizowanego 

w oparciu narodowy program szczepień przeciwko SARS-COV-2. 
 Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie  

i w granicach obowiązujących przepisów prawa.  
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Instrukcji kancelaryjnej dla 

organów gminy  - przez okres 5 lat.  

 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się 
na podstawie zgody)  wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z warunkami 

określonymi w przepisach prawa. 

 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem, 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 
 Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale niezbędnym do 

realizacji zadań przez Wójta Gminy Zgorzelec.  
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany  

i nie będą profilowane. 
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