
OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

- organizacja szczepień w szkołach- 

 

Dane dziecka (ucznia) 

 

Imię: ……………………………….………………………………………………… 

Nazwisko: …………………………………………………………………………... 

Imię: ……………………………….………………………………………………… 

Data urodzenia:……………………………………………………………………. 

 

Dane rodzica/ opiekuna prawnego 

 

Imię: ……………………………….………………………………………………… 

Nazwisko: …………………………………………………………………………... 

Numer telefonu/ adres mailowy: …………………………………………………. 

 

Wyrażam zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 li. A RODO,  na przetwarzanie moich danych osobowych/ danych dziecka 

niepełnoletniego w postaci: imienia nazwiska, numeru telefonu oraz adresu mailowego przez …………………………… 

celem  organizacji szczepień przeciwko COVID-19 w szkołach zgodnie z wytycznymi MEN „Szczepienia 

uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek” oraz udostępnianie tych danych do placówki 

medycznej realizującej szczepienia przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).  

 

………………………………………………. 

Data, podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 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 (RODO), informuje Pana/Panią, że: 

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: 

……………………………………………………. 

2. Dane osobowe:  imię i  nazwisko, numeru telefonu oraz adres mailowy przetwarzane są na podstawie zgody 

tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO:  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i realizacji procesu szczepień dla uczniów przeciwko 

chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do organizacji szczepień uczniów oraz dla innych 

osób (rodziny ucznia) chętnych do zaszczepienia. 

5. Dane osobowe będą udostępnione placówce medycznej realizującej szczepienia, która będzie 

administratorem danych tzw. szczególnych w rozumieniu art. 9 RODO zawartych w Kwestionariuszu 

wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19, który 

należy wypełnić przed wizytą w punkcie szczepień. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani poddane zautomatyzowanemu profilowaniu 

7. Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane, przysługuje prawo: cofnięcia zgody dostępu do danych, 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych. 

8. Inspektorem Ochrony Danych jest: Arnold Paszta email: arnold.partner@gmail.com 
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