
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Maków 

Mazowiecki, adres: ul. Moniuszki 6, 06-200 Maków Mazowiecki. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 

kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem 

poczty elektronicznej: urzad@makowmazowiecki.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. 

z art. 9 ust. 2 lit. a, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu rejestracji 

na szczepienie, a także w celu przekazania tych danych SPZOZ-ZZ w Makowie 

Mazowieckim. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie 

przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł 

porozumienie w związku z realizacją usług na rzecz Administratora, w szczególności 

do SPZOZ-ZZ w Makowie Mazowieckim w celu realizacji szczepienia przeciwko 

COVID - 19. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu przekazania 

ich do rejestracji w SPZOZ –ZZ w Makowie Mazowieckim.  

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do celu jakim jest 

zgłoszenia chęci udziału w szczepieniu przeciwko COVID-19. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celu. Zgoda może 

zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa 

dane osobowe. 
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