
 

 

Formularz FPB-1.1 

 

 

FORMULARZ ZGODY 

NA SZCZEPIENIE PRZECIWKO WIRUSOWI HPV 

 
 

 

Imię i nazwisko szczepionej …………………………………………………………………… 

 

Rok urodzenia szczepionej……………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko Rodzica (przedstawiciela ustawowego)……………………………………... 

 

Miejsce stałego zameldowania …………………………..…………………………………… 

 

Telefon, e-mail………………………………………………………………………………….. 

 

Nazwa praktyki lekarza rodzinnego.…………………………………………………………… 

 

 

Niniejszym oświadczam, że w dniu…………………………………………………………… 

 

zostałem/łam poinformowany/na przez………………………………………………….......... 

 

…………………………………………………………………….……………………………  

 

o zasadach, sposobie prowadzenia i ewentualnych  następstwach proponowanego zabiegu lub o celowości, 

działaniu i ewentualnych następstwach podanej szczepionki. 

 

Oświadczam, iż jako Rodzic (Przedstawiciel Ustawowy) miałem/łam możliwość zadawania pytań 

organizatorowi  szczepienia i otrzymałem/łam na nie odpowiedzi. 

 

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku rezygnacji z przyczyn innych niż medyczne w trakcie 

przyjmowania przez moją córkę / podopieczną szczepionki,  pokryję pełen koszt szczepienia. 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgody  dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

„Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - O 

ochronie danych osobowych.     

      

   
   ……………………………… 

                                                                                                                                                                           podpis 

 

 

► Wyrażam zgodę na podanie szczepionki mojej córce. 

 

                        ………………………..…………………….. 
    data i czytelny podpis rodzica (przedstawiciela ustawowego) 

 
 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY TERESIN 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Teresin. Adres siedziby: Urząd Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 

96 - 515 Teresin. 

2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: ido.gminy@teresin.pl lub 

pisemnie na adres Urzędu Gminy Teresin, ul. Zielona 20, 96 – 515 Teresin  z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. od a do e RODO i art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO w 

związku z art. 7 ust. 1 i art. 8 ust. 1, 2, 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz przepisów 

szczegółowych, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań Gminy Teresin. 

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych 

mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które na 

podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Teresin przetwarzają dane osobowe. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 i określonych w 

przepisami prawa, a w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych, a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwionej sprawy oraz od kategorii 

archiwalnej. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu.  

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody 

w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 

2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa. 

9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych 

stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez 

Państwa danych osobowych Administratorowi Danych ma charakter dobrowolny. 

11. Państwa dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w 

celu profilowania. 

 

Zapoznałem się: 

…………………………………………… 

                               (podpis wnioskodawcy)  

 

mailto:ido.gminy@teresin.pl

