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Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego informuje, że osoby niepełnosprawne, a także mające trudności 

w samodzielnym dotarciu do najbliższego Punktu Szczepień, będą mogły skorzystać 

z zorganizowanego przez Gminę Ożarów Mazowiecki bezpłatnego transportu. Pomoc na terenie Gminy 
Ożarów Mazowiecki dla uprawnionych osób, będzie organizowana od 18 stycznia br. 

 

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Urząd Miejski  

w Ożarowie Mazowieckim będzie realizować transport do Punktów Szczepień. Ze wskazanej formy 
wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki, którzy posiadają aktualne 

orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. 

schorzeniami, a także osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie 
trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego Punktu Szczepień. 

 

Osoby chcące skorzystać w tym zakresie ze wsparcia mogą zgłaszać się telefonicznie pod numerem: 
607-919-929 w godzinach pracy Urzędu, tj. środy 10.00 – 18.00, pozostałe dni 8.00 – 16.00. Prosimy 

pamiętać, że Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim nie wyznacza terminu i miejsca szczepienia,  

a zapewnia jedynie transport osobom do tego uprawnionym, które zostały już zarejestrowane i mają 

ustalony termin oraz miejsce szczepienia. 
 

Seniorom przypominamy, że od 15 stycznia na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się 

osoby, które skończyły 80 lat, a od 22 stycznia osoby, które skończyły 70 lat. Szczepienia rozpoczęły 
się 25 stycznia br. 

 

Rejestracja odbywa się za pośrednictwem:   

 wybranego Punktu Szczepień; 

 dedykowanej infolinii, pod nr tel. 989; 

 internetowego konta pacjenta. 

 

Zwracamy się z prośbą aby każdy, kto spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do Punktu 

Szczepień zadzwonił pod podany numer najpóźniej 3 dni przed planowanym szczepieniem. 

 

Wykaz Punktów Szczepień w Gminie Ożarów Mazowiecki: 

 Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim Filia 
w Józefowie przy ul. Lipowej 28A; 

 DETOKS FENIX Sp. z o. o. w Kaputach przy ul. Umiastowskiej 50A; 
 Przychodnia „BIOVENA” – dwa punkty: 

 w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 127 oraz 

 w Józefowie przy ul. Lipowej 28A (Filia GSPZLO). 

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 znajduje się na stronie:  

https://www.gov.pl/web/szczepimysie   
Telefonując pod bezpłatny numer 989 można skorzystać z całodobowej infolinii Narodowego Programu 

Szczepień przeciw COVID-19. 

 

Klauzula informacyjna w ramach transportu do Punktu Szczepień 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy o sposobie i celu w jakim przetwarzamy dane 

osobowe, a także o przysługujących prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych: 
 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie 

Mazowieckim (dalej: Urząd Miejski) z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim jest Burmistrz 
Ożarowa Mazowieckiego, dane teleadresowe: 05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2,  

tel.: (22) 731-32-00. 

2. W Urzędzie Miejskim wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem: 

adresu e-mail: iod@ozarow-mazowiecki.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

https://www.gov.pl/web/szczepimysie
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3. Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi; 

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; 

 ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt. 1 lit. c), d), e) oraz art. 9 ust. 
2 lit. g), i) RODO.  

5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia procesu transportu, a po 

tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, zgodnie z obowiązującą 
w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim Instrukcją Kancelaryjną. 

6. Dane mogą zostać przekazane lub udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, 

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
7. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będą podlegać 

procesom profilowania. 

8. Dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię). 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące prawa: 

 prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; 

 prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa 

w art. 16 RODO; 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych 

w art. 18 RODO; 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach 

określonych w art. 21 RODO; 

 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych osobowych jest konieczne do celu realizacji dowozu pacjenta do punktu 
szczepień, na podstawie decyzji Wojewody. 

 

 


