Szczepienie przeciw COVID-19

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w postaci: imienia i nazwiska, numeru
PESEL lub serii i numeru paszportu i danych dotyczących zdrowia oraz moich danych osobowych
w postaci: imienia i nazwiska, numeru PESEL lub serii i numeru paszportu, serii i numeru dowodu
osobistego oraz rodzaju stosunku prawnego łączącego mnie z dzieckiem, przez EMERGENCY24
sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz na udostępnianie tych danych Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu
Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko
chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

Imię i nazwisko udzielającego zgody ……………………………………………………………………………

………………………………………………………
Data i podpis udzielającego zgody

1

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 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)
(Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej: „RODO”), EMERGENCY24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że:
1.

Administratorem danych osobowych jest EMERGENCY24 sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul.
Zakarczmie 32, 30-499 Kraków, tel.: 730 112 999 lub 22 11-89-897, adres e-mail: biuro@emergency24.pl
(dalej: „Administrator”).

2.

3.

Kategoriami danych osobowych, które przetwarza Administrator są:
1)

imię i nazwisko;

2)

numer PESEL lub seria i numer paszportu;

3)

numer i seria dowodu osobistego;

4)

dane dotyczące zdrowia;

5)

rodzaj stosunku prawnego łączącego opiekuna z dzieckiem.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
oraz realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

4.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom publicznym na zasadach obowiązujących w przepisach
prawa, a także odbiorcom: Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

5.

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane osobowe dotyczą;
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez czas, przez który istnieje obowiązek
przechowania dokumentacji medycznej, tj.
przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego,

1)
2)

6.

w którym dokonano ostatniego wpisu w tej dokumentacji..
7.

Przetwarzane dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
do profilowania.

8.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w tym
zwłaszcza poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

9.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie danych lub przetwarzania co do którego została
wyrażona zgoda, może być wycofana w dowolnym momencie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:
biuro@emergency24.pl. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem uprzednio dokonanego
przetwarzania.

10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądania od Administratora dostępu do jej danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, co nie wpływa na zgodność
z prawem uprzednio dokonanego przetwarzania.
11. W

celu

wykonania

wyżej

wskazanych

praw,

proszę

skierować

żądanie

pod

adres

e-mail:

biuro@emergency24.pl lub udać się do biura Administratora przy ul. Zakarczmie 32, 30-499 Kraków.
12. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Przekazanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do organizacji
i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID19); nieprzekazanie danych osobowych uniemożliwi zorganizowanie i przeprowadzenie ww. szczepienia.
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