
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
w związku z organizowaniem akcji szczepień uczniów przeciw SARS-CoV-2   

w Zespole Szkół Ekonomicznych, w Wodzisławiu Śląskim 
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 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, iż:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych z siedzibą przy ul. 
Szkolna 1, 44-300 Wodzisław Śląski, tel. (32) 4554056, e-mail: szkola@ekonomik.wodzislaw.pl. 

2. Wyznaczony został Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony 
swoich danych osobowych pod adresem e-mail: nowator@nowator.edu.pl lub pisemnie na adres 
siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu wykonania 
zadania realizowanego w interesie publicznym, t.j. umożliwienie chętnym osobom zaszczepienia się 
poprzez organizację akcji szczepień przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 
do 18 roku życia przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim zgodnie z wytycznymi 
Ministerstwa Zdrowia. 

4. W związku z realizacją określonego wyżej celu, Administrator może przetwarzać następujące dane 
osobowe osoby zainteresowanej szczepieniem przeciw SARS-CoV-2  : 
 imię i nazwisko, 
 numer telefonu kontaktowego. 
W/w dane osobowe przekazywane są przez osobę zgłaszającą ucznia do akcji szczepienia przeciwko 
SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 18 roku życia.  

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu 
przetwarzania. W przypadku nie podania ww. danych, nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia 
zainteresowania uczestniczenia w akcji szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów 
w wieku od 12 do 18 roku życia. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania, t.j. do zakończenia procedury akcji szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród 
nieletnich uczniów w wieku od 12 do 18 roku życia. 

7. Pani/Pana dane osobowe związane z realizacją celu przetwarzania mogą być udostępniane 
podmiotom realizującym Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi  
SARS-CoV-2, w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach  
na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.  

8. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, 
Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem. 

9. Posiada Pani/Pan prawo: 
 dostępu do danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO, 
 żądania sprostowania danych osobowych – na zasadach określonych w art. 16 RODO, 
 usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3 
 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO, 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, przypadków, o których 

mowa w art. 21 ust. 1 RODO 
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo że przetwarzanie danych osobowych Państwa 
dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 RODO. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 


