
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

dot. dobrowolnego udostępnienie informacji o fakcie przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 w formie 

okazania zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego odbycie pełnego cyklu szczepienia. 

 

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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej 

„RODO”) oraz w nawiązaniu do apelu JM Rektora UJ z dnia 24.11.2021 Uniwersytet Jagielloński informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych dotyczących informacji o fakcie przyjęcia szczepionki 

przeciw Covid 19 jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez 

Rektora UJ. 

2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-10 Kraków, pokój nr 

27. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25, w 

dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

3. Administrator przetwarza  następujące dane osobowe: 

 w przypadku pracowników: imię i nazwisko, jednostka zatrudnienia, informacja o zaszczepieniu się 

 w przypadku studentów: imię, nazwisko, kierunek studiów, rok, informacja o zaszczepieniu się. 

 w przypadku doktorantów: imię, nazwisko, kierunek studiów, rok, informacja o zaszczepieniu się. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 

w Uniwersytecie Jagielińskim wśród społeczności akademickiej. Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO czyli Pani/Pana wyraźna dobrowolna 

zgoda, która jest wyrażana poprzez Pani/Pana wyraźne dobrowolne działanie polegające na udostępnieniu 

informacji o fakcie przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 w formie okazania zaświadczenia (certyfikatu) 

potwierdzającego odbycie pełnego cyklu szczepienia. Ponadto podstawą przetwarzania Pani/Pana  danych jest art. 

6 ust.1 lit. e) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym jakim jest ochrona zdrowia a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) 

RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. c) w związku z motywem 46 preambuły RODO -przetwarzanie jest niezbędne do 

ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych służy wyłącznie zapobieganiu zarażeniem się SARS-CoV-2 oraz zapewnieniu bezpiecznej 

organizacji pracy i prowadzenia zajęć i jednocześnie pozwoli podjąć działania zmierzające do ograniczenia 

rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 i zorganizować pracę i naukę w sposób maksymalnie bezpieczny. 

5. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na 

adres: iod@uj.edu.pl  

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tytułu ich niepodania nie poniesie Pani/Pan 

żadnych negatywnych konsekwencji, podanie danych nie będzie także prowadzić do uprzywilejowania 

podmiotów danych. 

7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w odpowiedzi na żądania służb sanitarnych i 

medycznych. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wyżej wymienionych celów lub do momentu 

wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. Po tym terminie dane zostaną usunięte. 

10. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach 

przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do 

usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla 

wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w 

przypadkach i na warunkach określonych w RODO. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. 
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12. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, 

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

 


