
KOMUNIKAT Nr 22/2021 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 12 lutego 2021 r. 

 

w sprawie szczepień przeciwko COVID-19  

dla nauczycieli akademickich oraz doktorantów prowadzących w Uniwersytecie 

Wrocławskim zajęcia ze studentami  

  

Informuję, że Uniwersytet Wrocławski organizuje zapisy na szczepienia przeciwko  

COVID-19 dla wszystkich zainteresowanych pracowników Uczelni będących nauczycielami 

akademickimi oraz doktorantów prowadzących w Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia ze 

studentami. 

 

Nauczyciele akademiccy oraz doktoranci prowadzący w Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia 

ze studentami zainteresowani szczepieniem proszeni są o dokonanie rejestracji na 

szczepienie w terminie od dnia 12 lutego 2021 r., za pośrednictwem formularza, który 

znajduje się pod linkiem: 

https://uni.wroc.pl/covid-nauczyciele-akademiccy/ 

 

Dlaczego warto się zaszczepić:  
Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka 

na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze i jak 

najszybsze, musimy być odpowiedzialni i solidarni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma 

szansę przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko ochrona dla nas. 

To także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół. Szczepionka wyzwala  

w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki 

odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19. 

 

Nauczyciele akademiccy oraz doktoranci prowadzący w Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia 

ze studentami zainteresowani szczepieniem zobowiązani są do zapoznania się z informacją 

dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą Załącznik do niniejszego 

komunikatu. 

 
Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony 
Przeciwpożarowej – tel. 71-375-24-89. 
 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do komunikatu Nr 22/2021 

z dnia 12 lutego 2021 r. 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla nauczycieli akademickich i 
doktorantów prowadzących zajęcia ze studentami w Uniwersytecie Wrocławskim rejestrujących się 

na szczepienie przeciwko COVID-19 
  

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 (dalej „RODO”), 

proszę przyjąć do wiadomości, że:     

1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych 

odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 

Wrocław;     

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez 

adres e-mail: iod@uwr.edu.pl;     

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania szczepień  przeciwko COVID-19, a 

podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona z własnej inicjatywy zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO);     

4. Państwa dane mogą zostać udostępnione jedynie organom lub podmiotom publicznym 

uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, 

z którymi Uczelnia zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzania;     

Ponadto, proszę przyjąć do wiadomości, że:     

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania szczepień, a po tym 

czasie przez okres określony przepisami  prawa, w szczególności przepisami kancelaryjno-

archiwalnymi;    

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Uprawnienia te mogą być jednak ograniczone przez 

szczególny przepis prawa;    

7. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną  przetwarzania, w 

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

podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;     

9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania się na szczepienie przeciwko 

COVID-19;    

10. Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

   

   

 


