
Szczepienia przeciw covid-19

Informacja o szczepieniach przeciw Covid-19

    Od 15 stycznia - rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy      

    skończyli 80 lat.

    Od 22 stycznia -  rejestrować się będą mogły osoby powyżej 70 roku życia.

    25 stycznia - rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Informacje szczegółowe: 

I. Punkt szczepień w gminie Łaziska : 

NZOZ ‘”Eskulap” w Łaziskach („Ośrodek Zdrowia”) - tel.  81/ 828 90 21;

II. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień
zapewni Urząd Gminy w Łaziskach;

W czasie rejestracji   w punkcie szczepień należy złożyć oświadczenie o braku 
możliwości samodzielnego dotarcia na szczepienie.

III. Infolinia dotycząca transportu na szczepienia w Urzędzie Gminy w Łaziskach :

 81 / 827 69 34 lub 697 202 891   (Jacek Ciostek)   lub    81 / 827 69 20 
(sekretariat).

     IV. Jak możesz się zarejestrować?

   - zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989 lub,

   - zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub,

   - skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień w Łaziskach - tel.  81/ 828 90 21  

   lub skontaktuj się ze swoim lekarzem POZ.

    



Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych 

i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż:

1.  Administratorem Pani/Pana danych  osobowych jest  Gmina Łaziska,  której  reprezentantem jest
Wójt Gminy Łaziska z siedzibą Łaziska 76, 24-335 Łaziska, e-mail: sekretariat@gminalaziska.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod
adresem: iod@zeto.lublin.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji dla Pani/Pana dowozu do punktu
szczepień w związku z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień
na podstawie art. 9 ust. 2 lit.  i  RODO oraz art.  6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi w zw. z art. 11 h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych.

4. Pani  dane  osobowe  nie  będą  udostępniane  podmiotom  na  podstawie  przepisów  prawa  oraz
podmiotom świadczącym usługi dla Urzędu.

5. Dane będą przetwarzane  przez  okres  realizacji  celu  wskazanego  w punkcie  3.  oraz  przez  okres
archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia  18  stycznia  2011  r.  w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

7. Posiada  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkować
brakiem możliwości zapewnienia dowozu.


