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Administrator danych Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Opolskie Centrum 

Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 11, 24- 317 Korfantów 

Dane kontaktowe Z OCR w Korfantowie Sp. z o.o. można się skontaktować poprzez adres 

ocr@ocr.pl lub pisemnie (Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. 

z o.o., ul. Wyzwolenia 11, 48- 317 Korfantów). Wyznaczyliśmy Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez wysłanie 

e-mail na adres: rodo@ocr.pl, lub pisemnie na adres szpitala z dopiskiem 

„Inspektor Ochrony Danych” 

Cele Przetwarzania oraz 

podstawa prawna 

przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celu udokumentowania 

przeprowadzonego szczepienia zgodnie z wymogami NFZ i ministra 

właściwego do spraw zdrowia.  

Kategorie przetwarzania 

danych 

OCR w Korfantowie Sp. z o.o. przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w 

zakresie: 

- dane identyfikujące: imię i nazwisko, PESEL 

- dane socjalno- demograficzne: informacja o zatrudnieniu oraz wykonywany 

zawód 

Źródło pochodzenia danych Dane zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. 

Okres przez który będą 

przetwarzane dane 

Pani/ Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji wyżej wymienionego celu przetwarzania, jednakże nie 

dłużej niż przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym 

uzyskano dofinansowanie szczepienia ze środków publicznych, za wyjątkiem 

dokumentacji medycznej, która będzie przechowywana przez okres 20 lat. 

Odbiorcy danych W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych wyżej celach, Pani/ 

Pana dane osobowe mogą być przez nas udostępnione następującym 

kategoriom odbiorców: 

- NFZ oraz Ministrowi właściwemu do spraw zdrowia- w związku z zawartą 

organizacją i realizacją szczepień; 

- organom państwowym lub podmiotom uprawnionym do uzyskiwania Pani/ 

Pana danych na podstawie przepisów prawa; 

- podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie umowy 

lub innego instrumentu prawnego (zgodnie z wymogami określonymi w art. 

28 RODO), w związku ze świadczonymi przez nich usługami. 

Prawa osoby, której dane 

dotyczą 

Przysługuje Pani/ Panu prawo do: 

1. Dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii 

2. Sprostowania danych; 

3. Usunięcia danych; 

4. Ograniczenia przetwarzania danych; 

5. Przenoszenia danych; 

6. Wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pana/ 

Pani danych osobowych; 

7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

jeżeli uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

Przekazywanie danych do 

państw trzecich lub 

organizacji 

międzynarodowych 

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski/ UE/ 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Informacja o wymogu/ 

dobrowolności podania danych 
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich 

niepodania będzie brak możliwości skorzystania ze szczepienia. 
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