
„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2024 w powiecie oleckim”  

finansowany ze środków budżetowych Powiatu Oleckiego, Gminy Olecko, Gminy Kowale Oleckie, Gminy Wieliczki  i Gminy Świętajno 

             

 

…………………………………….                                          ………………………………… 
(imię i nazwisko Rodzica/Opiekuna prawnego)                                                                                              (miejscowość, data) 
   

Nr tel. kont.…………………………..… 

 

 

 

Wniosek 

 

             Proszę o ujęcie mojej córki/podopiecznej*  na liście dziewcząt do bezpłatnego 

szczepienia w 2019 roku, w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2024 w powiecie 

oleckim” przeciw wirusowi HPV* typ 6, 11, 16, 18 (odpowiedzialnemu m.in. za raka szyjki 

macicy, raka sromu, raka odbytnicy oraz brodawki płciowe) 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko córki/podopiecznej) 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
(PESEL) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………. 
  (gmina na terenie, której zamieszkuje dziecko) 

 

 
 
 

                                                         ……………………………………………………………. 
                                                                         (podpis Rodzica/Opiekuna prawnego) 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 

- Administratorem Danych jest Starostwo Powiatowe w Olecku. Dane osobowe zawarte we wniosku przetwarzane są wyłącznie 

w celach realizacji programu, bezpłatnego szczepienia. Pozostałe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych 

dostępne są w Klauzuli Informacyjnej zamieszczonej na odwrocie wniosku. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie 

internetowej Starostwa Powiatowego w Olecku pod adresem: http://www.powiat.olecko.pl/ w zakładce RODO. 

 
- szczepienie rekomendowane przez specjalistów światowych i polskich towarzystw medycznych (m.in. Polskie Towarzystwo 
Ginekologii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Pediatryczne) oraz Światową Organizację Zdrowia. Szczepienie umieszczone 
w Kalendarzu Szczepień zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia. 
 

http://www.powiat.olecko.pl/


„Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2024 w powiecie oleckim”  

finansowany ze środków budżetowych Powiatu Oleckiego, Gminy Olecko, Gminy Kowale Oleckie, Gminy Wieliczki  i Gminy Świętajno 

             

 

Klauzula informacyjna: 

 

1. Administratorem podanych przez Ciebie danych będzie Starostwo Powiatowe w Olecku, reprezentowane przez Starostę 

Oleckiego, z siedzibą ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko. 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz kontaktować się pod adresem: biuro@elitpartner.pl . 

3. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: starostwo@powiat.olecko.pl . 

4. Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego), oraz dane osobowe Twojej córki/podopiecznej (imię, 

nazwisko, numer ewidencyjny PESEL) będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do realizacji bezpłatnego szczepienia  

w 2019 roku, w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 

(HPV) na lata 2019 - 2024” przeciw wirusowi HPV* typ 6, 11, 16, 18 (odpowiedzialnemu m.in. za raka szyjki macicy, raka 

sromu, raka odbytnicy oraz brodawki płciowe). 

5. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. c w brzmieniu przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, oraz art. 6 ust. 1 lit. e  w brzmieniu: przetwarzanie jest niezbędne  

do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z przepisów prawa. 

6. Twoje dane będą przekazywane instytucji wykonującej szczepienia.  

7. Twoje dane będziemy przetwarzać, przez okres niezbędny do realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2024 w powiecie oleckim” przeciw wirusowi HPV*  

typ 6, 11, 16, 18 (odpowiedzialnemu m.in. za raka szyjki macicy, raka sromu, raka odbytnicy oraz brodawki płciowe).  

8. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia. 

9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

co do przetwarzania Twoich danych osobowych. 

10. Podanie Twoich danych osobowych i danych osobowych Twojej córki /podopiecznej jest niezbędne do właściwej realizacji 

bezpłatnego szczepienia w 2019 roku, w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem 

brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019 – 2024 w powiecie oleckim” przeciw wirusowi HPV* typ 6, 11, 16, 18 

(odpowiedzialnemu m.in. za raka szyjki macicy, raka sromu, raka odbytnicy oraz brodawki płciowe). 

 

mailto:biuro@elitpartner.pl
mailto:starostwo@powiat.olecko.pl

