
Dane osobowe w celu zgłoszenia zainteresowania 

szczepieniem przeciw COVID-19 

w punkcie szczepień prowadzonym przez 

Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu 

 

miejsce szczepień: 

Gminny Ośrodek Kultury, Rogóźno 91C, 86-318 Rogóźno 

 

Imię 

….…………………………………………………………………….. 

Nazwisko 

……………………………………………………………………….. 

Numer PESEL 

……………………………………………………………………….. 

Nr telefonu 

….…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych mieszkańców Rogóźna zgłaszających się na 
szczepienie przeciwko COVID-19 w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu 

 
Administrator Danych Osobowych  
Administratorem danych osobowych osób zgłaszających się na szczepienie przeciwko COVID-19 jest 
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.  
Kontakt  z administratorem: 

− Listownie: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego ul. Rydygiera 15/17, 86 
– 300 Grudziądz; 

− Elektronicznie: sekretariat.dyrekcja@bieganski.net.pl; 
Inspektor Ochrony Danych 
W Szpitalu powołany jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

− Listownie: Inspektor Ochrony Danych Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. 
Biegańskiego ul. Rydygiera 15/17,  86 – 300 Grudziądz 

− Elektronicznie: iod@bieganski.net.pl 
Źródło pochodzenia danych 
Państwa dane zostaną przekazane Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Wł. 
Biegańskiego w Grudziądzu przez Urząd Gminy Rogóźno. Rogóźno 91B, 86 -318 Rogóźno. 
Zakres przekazanych danych: Imię i nazwisko, nr PESEL oraz nr telefonu. 
Cel przetwarzania danych osobowych 
Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku ze zgłoszeniem się (e-rejestracja) na szczepienie za 
pośrednictwem Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Podstawą prawna: 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie metody zapobiegania COVID-19 
na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401). 
Okres przechowywania danych 
Dane będą przechowywane zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku paw pacjenta przez 20 
lat od momentu ostatniego kontaktu ze Szpitalem.  
Prawa osób, których dane dotyczą: 

− prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

− prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 

− prawo żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Więcej informacji na temat praw osób, których dane dotyczą znajdą państwo na www.uodo.gov.pl 
Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcą danych osobowych jest Ministerstwo Zdrowia.  
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania ze szczepienia przeciwko 
COVID-19.  
 
 
 
 

        ……………………………………………………….. 
                            (podpis osoby, której dane dotyczą) 

mailto:iod@bieganski.net.pl
http://www.uodo.gov.pl/

