
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób deklarujących udział 
w szczepieniu przeciw COVID-19 na terenie Szkoły  

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 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 (Dz. Urz. UE L.2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, 
że: 

1) administratorem danych osobowych zawartych w deklaracjach chęci zaszczepienia, 
składanych przez rodziców/opiekunów prawnych uczniów oraz pracowników naszej Szkoły  

jest Szkoła Podstawowa nr 364 im. Konstancji Markiewicz w Warszawie 
z siedzibą przy ul. Michała Elwira Andriollego 1 zwana dalej Szkołą.  

2) Szkoła nie zbiera danych innych osób chętnych do zaszczepienia – deklaracje dotyczące 
członków rodzin uczniów mają charakter jedynie ilościowy. Nie zbieramy także informacji 

dotyczących faktu zaszczepienia, ani innych informacji dotyczących zdrowia wykraczających 
poza zakres działania naszej Szkoły. 

3) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących 
osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się bezpośrednio  

ze Szkołą lub wyznaczonym przez Szkołę inspektorem ochrony danych,  
kontakt: iod.bemowo@edukompetencje.pl. 

4) podstawą przetwarzania przez Szkołę danych osobowych pozyskanych w ramach realizacji 
akcji szczepień jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. przetwarzanie jest  niezbędne  
do  wykonania zadania realizowanego w  interesie  publicznym – zapewnienia bezpieczeństwa, 

w powiązaniu m.in. z art. 1 pkt 3, 14 oraz art. 68 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo  
oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

5) celem przetwarzania danych osobowych jest pomoc w organizacji akcji szczepień  
w szkołach podstawowych. 

6) Szkoła może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom wyłącznie na 
podstawie przepisów prawa, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego lub 

realizacją uprawnienia – przede wszystkim dane przekazywane będą do podmiotu 
realizującego szczepienia.   

7) dane zebrane w ramach akcji szczepień będą przez Szkołę przechowywane do zakończenia 
akcji szczepień – nie dłużej, niż do końca września 2021 r.  

8) podanie danych w deklaracji jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zaplanowania  
i realizacji szczepień na terenie naszej jednostki, realizowanych przez podmiot medyczny.  

9) ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych i/lub danych swoich dzieci, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania, a także usunięcia danych. Ich usunięcie przed realizacją 
szczepienia może uniemożliwić jego przeprowadzenie w naszej siedzibie. 

10) w przypadku podejrzeń, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
11) administratorem danych zawartych w kwestionariuszach wstępnego wywiadu przesiewowego 

przed szczepieniem, w tym także informacji dotyczących zdrowia, jest podmiot realizujący 
szczepienie. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skorzystania z praw podmiotów 

danych prosimy o kontakt bezpośrednio z tym podmiotem. 


