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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z ORGANIZACJĄ I REALIZACJĄ 
PROCESU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO CHOROBIE WYWOŁANEJ ZAKAŻENIEM  

WIRUSEM SARS-CoV-2 (COVID-19) 
 
 
PROGAMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stanisława Działowskiego 1, 30-399 Kraków, wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI 
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000468672 (NIP: 6762466355, REGON: 122894997) oraz do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000162127, (dalej 
zwana także jako Administrator) niniejszym informuje, że jest administratorem danych osobowych pacjenta, 
przetwarzanych w związku z wykonywaniem szczepienia na COVID-19, a w szczególności: imienia nazwiska, numeru 
PESEL, informacji o wykonywaniu zawodu medycznego, informacji o miejscu pracy. Administrator będzie przetwarzał 
w/w dane osobowe jedynie w celach dozwolonych w przepisach prawa, a to celem: udzielenia świadczenia 
zdrowotnego (szczepienia), przekazania danych osobowych pacjenta Centrum e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia, 
Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19). 
 
Administrator niniejszym poucza, że osobie, której dane są przetwarzane służą prawa: dostępu, poprawiania, usuwania 
swych danych, sprzeciwu i wycofania zgody na przetwarzanie, "bycia zapomnianym", przenoszenia danych, złożenia 
skargi do organu nadzorczego. By skorzystać z tych praw, można skontaktować się z Administratorem w dowolny 
sposób, w tym także elektronicznie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na 
ich przetwarzanie, a także uzasadniony słuszny interes prawny Administratora, którym jest w szczególności prawo 
archiwizowania dowodów potwierdzających należyte wykonanie zobowiązań przez Administratora, a także prawo 
dokumentowania dowodów potwierdzających rzeczywisty charakter zdarzenia gospodarczego na potrzeby spraw 
podatkowych i rozliczeniowych. Dane osobowe są/mogą być przekazywane do osób trzecich, a w szczególności: 
organów państwa, sądów, urzędów skarbowych, księgowych, prawników, podmiotów świadczących usługi hostingu, 
podmiotów świadczących usługi IT lub usługi archiwizacji danych, banków, podmiotów świadczących usługi płatności 
bezpośrednich. Dane mogą być przekazywane do tzw. państw trzecich, jeżeli jest to niezbędne do należytego wykonania 
umowy, lub m.in. jeżeli strona umowy przebywa w państwie trzecim a Strony komunikują się z użyciem środków 
porozumiewania się na odległość. Dane przetwarzane są co najmniej, dopóki Strony łączą stosunki prawne, oraz nie 
krócej jak przez okres przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń Stron. Administrator nie stosuje profilowania. 
Podanie danych warunkuje udzielenie przez Administratora świadczenia zdrowotnego. 
 
[     ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: imienia nazwiska, numeru PESEL, informacji 
o wykonywaniu zawodu medycznego, informacji o miejscu pracy, przez PROGAMED spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Stanisława Działowskiego 1, 30-399 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod 
numerem 0000468672 (NIP: 6762466355, REGON: 122894997) oraz do rejestru podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000162127, zgodnie z w/w informacją i pouczeniem. 
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