
 

 

 

W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach 

przetwarzania danych osobowych i prawach z tym związanych ze zgłoszeniem Pani/Pana danych 

w celu wykonania szczepienia przeciwko COVID-19. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony u Administratora Inspektor 

Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez wysłanie wiadomości na adres  

e-mail: iod@uksw.edu.pl . 

3. Jednostką organizacyjną przetwarzającą dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosków  

o udzielenie informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Dział Kadr 

UKSW. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z działaniami 

podejmowanymi w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19)  

i zagwarantowania bezpieczeństwa osób zatrudnionych. Przetwarzanie będzie odbywało się  

w oparciu o następującą podstawę prawną: art. 9 ust. 2 lit. a), b), i) RODO. 

5. Pani/Pana dane osobowe: imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu przetwarzane będą w celu 

realizacji usługi polegającej na przekazaniu poprzez system POL-on Pani/Pana danych  

w celu zgłoszenia do zaszczepienia przeciwko COVID -19. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora  

oraz podmioty uprawnione, tj. Centrum e-Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz 

Zdrowia, którym Administrator udostępni Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania 

obowiązku prawnego. 

7. Zebrane za pomocą formularza Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt. 5,  

będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wykonania zgłoszenia w systemie szczepień 

przeciwko COVID-19, o którym mowa w pkt. 5. 

8. Pani/Pana dane nie posłużą nam do profilowania i podejmowania działań zautomatyzowanych. 

9. Pani/Pan może złożyć wniosek dotyczący: 
• sprostowania swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO); 

• usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO); 

• ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO); 

• przeniesienia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO); 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO); 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie  

w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. 

10. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do skorzystania  

z możliwości przeprowadzenia szczepienia przeciwko COVID-19 w szpitalu MSWIA  

ul. Wołoska 137, Warszawa. 

11. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora 

Państwa danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. 
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