
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
 
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 (określane dalej jako „RODO”) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Długołęka, z siedzibą w 
Urzędzie Gminy Długołęka, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 3230203, e-mail: 
gmina@gmina.dlugoleka.pl . 
2. Inspektor ochrony danych 

W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mogą się Państwo 
kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (IOD): 

przez elektroniczną skrzynkę adres: iod@lesny.com.pl  

3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i art. 9 ust. 2 lit b,h RODO Pani/ Pana dane osobowe będą 
przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym w ramach sprawowania przez Administratora władzy publicznej  polegającego na  
organizacji szczepień przeciwko COVID-19 w wykonaniu decyzji Wojewody Dolnośląskiego  z 
dnia 12.01.2021 r. BZ-RM.6310.20.2021.MB(99) zmienionej decyzją Wojewody Dolnośląskiego z 
dnia 14.01.2021 r. BZ-RM.6310.25.2021.MB(99). 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej. 

2. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących 
archiwizowania danych przez Administratora.  
3. W zakresie swoich danych osobowych ma Pan prawo żądania: dostępu do danych, 
sprostowania danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach 
wynikających z RODO. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z organizacji szczepień przeciwko 
COVID-19. 

4. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z 
przepisami. 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane/przekazane, podmiotom 
uprawnionym do uzyskania danych, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub 
spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz jest to niezbędne do wykonania 
określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego tj. Policja, Sąd, Prokuratura 
oraz organy kontroli. 
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na zlecenie Administratora przez 
następujące kategorie odbiorców danych: podmioty świadczące usługi transportowe. 
 
7. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących 
Pana danych osobowych, w tym profilowaniu. 
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