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Zgłoszenie na szczepienie przeciw COVID-19  

Inna osoba prowadząca zajęcia 

 
ZGŁOSZENIE PROSZĘ WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI. 

Imiona i nazwisko*   

E-mail kontaktowy   

Telefon kontaktowy (komórkowy)*   

WYBÓR PUNKTU SZCZEPIENIA 
Proszę o wskazanie jednego z punktów szczepień umieszczonego na wykazie:  
https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wykaz-punktow-szczepien-plik-do-pobrania/ 

Oddział NFZ (województwo)*   

Punkt szczepienia*   

Pola oznaczone znakiem * są wymagane 

Mapa punktów szczepień:  
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ed__Za_mDjArkKOwka7nb1zdY_xylfHa&ll=52.08626
8777055686%2C19.077092749999995&z=7 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu na 

potrzeby organizacji i realizacji szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-

CoV-2 (COVID-19) w ramach zgłoszeń dokonywanych przez Uniwersytet Warszawski (w tym 

przekazanie ich do Ministra Edukacji i Nauki). Potwierdzam również zapoznanie się z załączona 

informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski. 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

podpis 
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ed__Za_mDjArkKOwka7nb1zdY_xylfHa&ll=52.086268777055686%2C19.077092749999995&z=7
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ed__Za_mDjArkKOwka7nb1zdY_xylfHa&ll=52.086268777055686%2C19.077092749999995&z=7


Strona 2 z 3 
 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski 

 

Administrator danych 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie 

Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. 

Z administratorem można kontaktować się: 

 listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 

(należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja); 

 telefonicznie: 22 55 20 000. 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.  

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych 

osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych  

z przetwarzaniem danych osobowych. 

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji ws. 

prowadzonych szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-

19). 

Cele i podstawy prawne przetwarzania  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji szczepień przeciwko chorobie 

wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), tj. przekazania tych danych między innymi 

takim podmiotom jak Ministra Edukacji i Nauki, Centrum e-Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowy 

Fundusz Zdrowia oraz innym podmiotom uczestniczącym w procesie organizacji i realizacji szczepień 

zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia. 

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO1). Państwa dane mogą być także 

przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest ustalanie, 

dochodzenie i obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Zgodę można wycofać w każdym czasie m.in. wysyłając wiadomość e-mail na adres: 

BSP@adm.uw.edu.pl. Przypominamy, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przygotowania i przesłania zgłoszeń do 

programu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), 

a po jego zakończeniu przez okres upływu ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych. 

 

                                                           
1 Rozporządzenie 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) 

mailto:iod@adm.uw.edu.pl
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Odbiorcy danych 

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy Uniwersytetu 

Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku organizacją i realizacją szczepień 

przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19)  

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty odpowiedzialne za prowadzenie szczepień przeciwko 

chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19), w tym m.in. Minister Edukacji i 

Nauki,  Centrum e-Zdrowia, Minister Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz innym podmiotom 

uczestniczącym w procesie organizacji i realizacji szczepień zgodnie z komunikatem Ministerstwa 

Zdrowia. 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych 

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. 

prawo do: 

 dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

 usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO); 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.  

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zgłoszenia Państwa do szczepień przeciwko 

chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). Wycofanie zgody na 

przetwarzanie danych osobowych lub odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości 

skorzystania ze szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-

19) w ramach zgłoszeń dokonywanych przez Uniwersytet Warszawski. 


