
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia 
nazwiska, numeru PESEL, informacji o wykonywaniu zawodu medycznego, informacji 
o miejscu pracy, przez Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Szpitalna 11 w 
Piekarach Śląskich, oraz 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:  ……………………………………………. 

      Nazwisko:  ……………………………………………. 

      PESEL:  ……………………………………………. 
 
 
      Podpis  ……………………………………………. 
 
 

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Piekarskie Centrum Medyczne Sp z o.o. z siedzibą przy ul. 
Szpitalnej 11 w Piekarach Śląskich (kod pocztowy 41-940). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, z 
którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani / Pana danych osobowych: e-
mail: iod@szpital.piekary.pl, tel: 32 3938192. Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi, organizacji i 
realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit a. RODO (zgoda na przetwarzanie danych). Podanie danych jest dobrowolne, jednak 
ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji szczepienia przeciwko chorobie wywoływanej 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. Dane zostaną udostępnione do Centrum e-Zdrowia, Ministerstwa 
Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub 
organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umów powierzenia. Szpital nie 
zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. dane będą 
przechowywane przez czas wymagany do obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie 
wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). W przypadku realizacji szczepienia dane będą 
przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji medycznej. Ma Pani / Pan 
prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym RODO, a także do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego 
dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy. 
 
 


