
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Dotyczy: Organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, 
iż: 
 

1) administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz 
Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, tel. 32 67 224 43 , e-mail 
prezydent@zawiercie.eu 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: 
m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00, 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego                           
w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO  w celu 
organizacji dowozu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 
związku z Decyzją Wojewody Śląskiego NR ZKI.6330.2.1.2021(2) na podstawie  
art. 11h ust. 5 oraz ust 1, 4, i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), 

4) odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego  
w Zawierciu oraz organy władzy publicznej,  

5) Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów 
prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych.   

6) istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

7) Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pana/i 
danych osobowych naruszało przepisy RODO, 

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie 
podania danych osobowych wsparcie Gminy Zawiercie będzie niemożliwe. 
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