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INFORMACJA O ADMINISTRATORZE  DANYCH OSOBOWYCH  

 DLA OSÓB, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY CHĘĆ SZCZEPIENIA P/COVID    
w „MEDIPOZ” Sp. z o.o. w Czerwionce-Leszczynach 

Powołując się na przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) informujemy, że: 

Administratorem Danych Osobowych  jest: 
„MEDIPOZ” Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością 
Ul. 3 Maja 36c 
44-230 Czerwionka-Leszczyny 
Tel. 32 4318183 

Reprezentowana przez Zarząd Spółki:   

Prezesa - mgr Barbarę Walczak 
Wiceprezesa – dr Jolantę Nych 

Dane kontaktowe do  Inspektora Ochrony Danych Lucyny Wróbel:  iod@medipoz.pl 

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH OPIERA SIĘ NA WYRAŻENIU ZGODY, JEST DOBROWOLNE 

LECZ KONIECZNE W CELU REALIZACJI SZCZEPIENIA P/COVID-19 (RODO ART.6 UST.1 PKT A) 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pacjentów wynika z: 

 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) art. 6 ust. 1 lit. a) b) c) d) e) oraz art. 9 ust.2 lit. a) i g)  

 Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie metody zapobiegania 
COVID-19 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii. 

 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi. 

 Ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.  
 

Celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja procesu szczepień przeciw COVID-
19 zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciwko COVID-19.  
 
Podstawowe kategorie przetwarzanych danych osobowych: Nazwisko, imię, PESEL, numer telefonu, 
adres mailowy oraz miejsce zatrudnienia i/lub zawód - dotyczy wyłącznie grup zawodowych wykazanych 
w stosownym Rozporządzeniu. 
 
Odbiorcy danych osobowych:   

 Pracownicy Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych 

 Centrum e-zdrowia 

 Ministerstwo Zdrowia 

 Narodowy Fundusz Zdrowia 

 Podmioty,  z  którymi  Administrator  zawarł  umowę  powierzenia przetwarzania danych w związku 
z realizacją na rzecz Administratora usług związanych z ww. celem  

 
Okres przechowywania danych osobowych: przez okres niezbędny do realizacji Narodowego 
Programu Szczepień przeciwko COVID-19 zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. 
 
Prawa osoby, której dane dotyczą: Pacjenci posiadają prawo dostępu do swoich danych osobowych,  
ich sprostowania i uzupełnienia oraz do przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują 
przechowywanie danych). Mają również prawo wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, 
w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 


