
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych w celu obsługi, organizacji 
i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem  

SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy (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.U.UE.L.2016.119.1, (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”), informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) jest Bionanopark sp z o.o. 
z siedzibą Łodzi, 93-465 ul. Dubois 114/116. 

2) Przestrzeganie zasad ochrony danych w Bionanoparku, nadzoruje specjalnie wyznaczona do 
tego celu osoba - Inspektor Danych Osobowych, z którą można się kontaktować pod adresem: 
rodo@bionanopark.pl. 

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień 
przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) Podstawą 
prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą). 

4) W celach określanych w pkt 3. będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w postaci: 
imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu. 

5) Pani/Pana dane mogą być przekazane jedynie upoważnionym pracownikom Administratora. 

6) Odbiorcą Pani/Pana danych  mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane 
zostaną przekazane Centrum e-Zdrowia, w związku z obsługą, organizacją i realizacją procesu 
szczepień przeciwko chorobie COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

7) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

8) Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. Jednak cofnięcie zgody nie 
będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

9) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych. 

10) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 
prawa, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak 
również profilowania. 

12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi kontakt 
z Panią/Panem i obsługę systemu informatycznego w ramach organizacji i realizacji procesu 
szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-Cov-2 (COVID-19). 
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