Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związanych z transportem
osób z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień przeciwko
Covid 19
W związku z realizacją wymogów 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) – (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych.
I. Administrator
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu:
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, telefon: 91 578-48-81, e-mail: urzad@um.stargard.pl.
II. Inspektor ochrony danych
Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:
- pocztą tradycyjną na adres Urzędu
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: a.rudnicka@um.stargard.pl; iod@um.stargard.pl
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
- art. 6. ust. 1 lit. c i e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego i zrealizowania zdania publicznego ciążącego na administratorze
wynikającego z przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
Pana/Pani dane osobowe podane w trakcie rozmowy telefonicznej oraz transportu będą
przetwarzane w celu realizacji celu publicznego polegającego na transporcie osób ze
znacznym stopniem niepełnosprawności i osób mających obiektywne i niemożliwe do
przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca
zamieszkania do najbliższego punktu szczepień, nałożonego na Prezydenta Miasta
Stargard przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzją Nr 2 z 12 stycznia 2021 roku.

IV. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie osoba wyznaczona do kontaktu w
Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Sp. z o.o. Dane osobowe udostępnione przez
Pana/Panią mogą być również przekazane Wojewodzie Zachodniopomorskiemu w celu
rozliczenia dotacji na realizację tego zadania.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia
postepowania. Nagrania z przeprowadzonych rozmów są usuwane zgodnie z
wewnętrznymi regulacjami jednostki realizującej zadanie, w terminie 3 miesięcy.
VI. Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do danych osobowych,
- sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym
przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
VII. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych
Podanie danych jest warunkiem zorganizowania transportu z miejsca zamieszkania do
punktu szczepień na terenie Miasta Stargard.
VIII.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

