
Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych wrażliwych (okazania certyfikatu 
szczepienia p/COVID-19) niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia bezpiecznego 

wydarzenia edukacyjnego  
 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 

informujemy, że:  

 

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Twórczych Kobiet wpisana do Rejestru 

Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. 

Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000306144, kontakt poprzez 

Biuro FUNDACJI ul. Bobrowiecka 9, lok. G-8, 00-728 Warszawa, Telefonicznie: 725-25-62-

11, lub poprzez email: cnol@kobiety.med.pl 

2. Informacja o zaszczepieniu jest przetwarzana jako dana osobowa wynikająca z art. 6 ust 1 

lit c oraz art. 9 ust 2 lit b, lit h oraz lit i RODO w związku z Ustawą z dnia 2 marca 2020r z 

póżn. zm. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych z póżń. zm. w celu ochrony życia i zdrowia ludzi z uwagi na istniejący stan 

zagrożenia.  

3. Przekazanie informacji o szczepieniu jest dobrowolne, na podstawie  świadomej zgody (art. 

9 ust 2 lit a)  i może wiązać się z okazaniem certyfikatu.  

4. Przekazane dane dotyczące szczepienia mogą być przechowywane w dokumentacji 

dotyczącej wydarzenia edukacyjnego w ograniczonym czasie, tylko w czasie jego trwania i 

posłużą bezpiecznej organizacji wydarzenia (ustalenie liczby uczestników, aranżacja sali, 

forma w jakiej przeprowadzone będzie wydarzenie). 

5. Państwa dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 

otrzymania, przykładowo Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu i Państwowemu 

Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

6. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie będą 

służyły profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza EOG). 

7. Mają Państwo prawo do 

a. dostępu do swoich danych; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d. usunięcia danych osobowych; 

e. wniesienia skargi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 

Warszawa. 

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem 

czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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