Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest LUG Light Factory Sp. z o.o. z siedzibą w
Zielonej Górze (65-127) przy ul. Gorzowskiej 11, a Pani/Pana dane mogą być
przekazywane innym podmiotom z Grupy Kapitałowej LUG.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie następowało w celu
przeprowadzenia procesu organizacji i realizacji szczepień przeciwko chorobie
wywołanej zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (COVID-19), w tym przekazania tych
danych podmiotowi medycznemu przeprowadzającemu szczepienia tj. LLP Sp. z o.o., a
także Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana
zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona poprzez złożenie oświadczenia.
4. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu ich
otrzymania. Po upływie tego okresu, dane osobowe zostaną usunięte (zniszczone).
5. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6. Może Pani/Pan zwrócić się do administratora danych z żądaniem dostępu do danych
osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania
tych
danych
poprzez
kontakt
w
drodze
e-mailowej:
dane.osobowe@lug.com.pl.
7. Przysługuje Pani/Panu również prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to
technicznie możliwe), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi
do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku
podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem
przepisów prawa.
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do
objęcia Pani/Pana programem szczepień. Brak podania danych uniemożliwi
Administratorowi przekazanie Pani/Pana zgłoszenia Narodowemu Funduszowi Zdrowia
i tym samym poddanie się przez Panią/Pana szczepieniu przeciwko chorobie wywołanej
zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (COVID-19).
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu
danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych przeze
mnie w związku z przeprowadzaniem procesu organizacji i realizacji szczepień przeciwko
chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (COVID-19).
Administratorem pozyskanych danych osobowych jest LUG Light Factory Sp. z o.o. z
siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Gorzowskiej 11. Administrator dopuszcza przesyłanie
danych osobowych w ramach grupy kapitałowej LUG, a także podmiotowi medycznemu
realizującemu szczepienia, tj. LLP Sp. z o.o. i Narodowemu Funduszowi Zdrowia.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie nie wiąże się z żadnymi
konsekwencjami, jednak brak udzielenia zgody będzie skutkował nieuwzględnieniem
w procesie szczepień, natomiast cofnięcie zgody będzie zawsze uważane za rezygnację
z udziału w procesie szczepień.
Niniejszym oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, iż w dowolnym
momencie mogę wycofać zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Wycofanie zgody
na przetwarzanie danych osobowych powinno nastąpić w formie oświadczenia przesłanego na
adres: dane.osobowe@lug.com.pl lub w formie pisemnej.
Ponadto, przysługuje mi prawo do żądania od Administratora dostępu do moich danych
osobowych, w tym ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
niezgodne z prawem przetwarzanie moich danych osobowych.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w myśl art. 7 ust. 3 RODO nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
udzielonej przed jej wycofaniem.
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu ich otrzymania.
Po upływie tego okresu, dane osobowe zostaną usunięte (zniszczone).
Jednocześnie oświadczam, iż został wobec mnie zrealizowany obowiązek informacyjny
(klauzula informacyjna znajduje się na odwrocie niniejszego dokumentu).

……………………………………, dnia……………….
……………………………………………………………
(czytelny podpis)

