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Starostwo Powiatowe w Olecku 
ul. Kolejowa 32 
19-400 Olecko 

 
 

Wniosek 

o bezpłatne szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu w ramach 
„Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych przeciw 
kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata  
2018 – 2022” w tym szczepień profilaktycznych przeciw kleszczowemu zapaleniu 
mózgu – dla rolników i osób zamieszkujących gospodarstwa rolne 
– ubezpieczonych w KRUS, z terenu powiatu oleckiego (z Gminy: Olecko, Kowale 
Oleckie, Świętajno). 

(wypełnia rolnik, osoba zamieszkująca gospodarstwo rolne, przedstawiciel ustawowy  
– w przypadku małoletniego dziecka, opiekun prawny lub pełnomocnik) 
 

 

1. Dane osoby do objęcia bezpłatnym szczepieniem 
 
Imię i nazwisko ……………………………………………….…………………………………… 

PESEL ………………………………………………………………….………………………….. 

Nazwa gminy, na terenie której zamieszkuje ………………………………..………………… 

Nr tel. ……………………………………………………………………………………….………. 

 
2. Dane przedstawiciela ustawowego (dla małoletniej osoby), opiekuna prawnego 

lub pełnomocnika 
 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………….…………………… 

Nr tel. …………………………………………………………………………………….…………. 

 
 

 
…………………………………….                
               (miejscowość, data) 
                                                                       …………………………………………………   

(podpis  wnioskodawcy, przedstawiciela ustawowego,     
             opiekuna prawnego, pełnomocnika)                                                                                               

   
 

 

Załącznik: 

− Zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w KRUS. 
 

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

- 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. 

http://www.powiat.olecko.pl/
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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 ewidencyjny PESEL, numer telefonu kontaktowego), oraz dane osobowe 

Twojego dziecka/podopiecznego (imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL) będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji bezpłatnego szczepienia w 2019 roku, w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych 

przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018 – 2022”,  

w tym szczepień profilaktycznych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu – dla rolników i osób zamieszkujących 

gospodarstwa rolne – ubezpieczonych w KRUS, z terenu powiatu oleckiego (z Gminy: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno). 

5. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest art. 9 ust. 2 lit. g 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 

brzmieniu: przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii 

lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony 

danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą, 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 szczepień 

ochronnych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018 – 2022”,  

w tym szczepień profilaktycznych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu – dla rolników i osób zamieszkujących 

gospodarstwa rolne – ubezpieczonych w KRUS, z terenu powiatu oleckiego (z Gminy: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno). 

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

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 Twojego dziecka/podopiecznego jest niezbędne do właściwej 

realizacji bezpłatnego szczepienia w 2019 roku, w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych 

przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla mieszkańców powiatu oleckiego na lata 2018 – 2022”, w tym szczepień 

profilaktycznych przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu – dla rolników i osób zamieszkujących gospodarstwa rolne  

– ubezpieczonych w KRUS, z terenu powiatu oleckiego (z Gminy: Olecko, Kowale Oleckie, Świętajno).  
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