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Dzień dobry!
Proszę o udzielenie informacji, gdzie można zgłosić ewentualne przymuszanie do zaszczepienia się na COVID-19
np. w pracy lub DPS-ie? Proszę także o oznajmienie, jaki akt prawny reguluje tę kwestię i czy odpowiedni jest art. 39
Konstytucji RP i Kodeks Norymberski. Wnioskuję także o przekazanie jakie kary mogą być nałożone na osobę
przymuszającą do szczepień i kto je wymierza?
Z poważaniem,
Mateusz Zając.
Marek Cytacki <m.cytacki@rpp.gov.pl>
Do: Mateusz Zając <mati.mmrwf@gmail.com>

23 lutego 2021 16:32

Szanowny Panie,
dostęp do szczepień jest dobrowolny i opiera się na zgodzie pacjenta do zaszczepienia. Jeśli następuje
złamanie tej zasady pierwsza osobą, do której kieruje się wnioski jest dyrektor podmiotu o wyjaśnienie podstaw
parnych takiej praktyki, a w następnej kolejności można zwrócić się do rzecznika praw Pacjenta wraz dokumentami
(korespondencja z kierownikiem DPS ) potwierdzającymi tak poważny zarzut.
Z poważaniem

Marek Cytacki
Radca Rzecznika Praw Pacjenta
Departament Postępowań Wyjaśniających

Tel. 664 791 884
Faks. 22/ 53 28 230
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
www.gov.pl/rpp

Załącznik: klauzula informacyjna.

Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46, jako administrator danych osobowych, informuje,
że:

·
Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z rozpatrzeniem sprawy w ramach
kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta jest Rzecznik Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy w ramach kompetencji Rzecznika Praw
Pacjenta, a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust.
2 lit. g, i oraz j 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta wyznaczono inspektora ochrony danych. Z inspektorem można
kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych za
pośrednictwem:
poczty elektronicznej (iodo@rpp.gov.pl)
platformy ePUAP (/RPP/skrytka)
pisemnie na adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.
Państwa dane mogą być udostępniane przez Rzecznika Praw Pacjenta podmiotom uprawnionym do
uzyskiwania informacji na podstawie odpowiednich przepisów prawa, takim jak: organy władzy publicznej,
organy jednostek samorządu terytorialnego, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, konsultanci w
ochronie zdrowia, samorządy zawodów medycznych, sądy, prokuratura oraz inne organu ścigania.
Dostęp do danych mogą mieć również podmioty świadczące usługi na naszą rzecz na podstawie odrębnych
umów, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa i zawarta umową
powierzenia.
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania,
żądania ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu, jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
e ww. rozporządzenia.
Dane osobowe zawarte w rozpatrywanych sprawach będą przechowywane wieczyście. Dokumentacja, w
której się znajdują, stanowi bowiem materiał archiwalny wchodzący do narodowego zasobu archiwalnego,
przechowywany wieczyście przez właściwe archiwum państwowe.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie, jeżeli uznają
Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych celów wynika z ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach. Nieprzekazanie danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia sprawy.

From: Mateusz Zając <mati.mmrwf@gmail.com>
Sent: Sunday, February 21, 2021 12:09 AM
To: Kancelaria <kancelaria@rpp.gov.pl>
Subject: [ZEWNĘTRZNY] Karalność przymuszania do szczepienia

UWAGA: Ten e-mail pochodzi spoza organizacji. Nie klikaj linków ani nie otwieraj załączników, chyba że
rozpoznajesz nadawcę i wiesz, że treść jest bezpieczna.
[Ukryto cytowany tekst]

Mateusz Zając <mati.mmrwf@gmail.com>
Do: Marek Cytacki <m.cytacki@rpp.gov.pl>

23 lutego 2021 17:05

Nie udzielili mi Państwo odpowiedzi na niniejsze pytania: "Proszę także o oznajmienie, jaki akt prawny reguluje tę
kwestię i czy odpowiedni jest art. 39 Konstytucji RP i Kodeks Norymberski. Wnioskuję także o przekazanie jakie kary
mogą być nałożone na osobę przymuszającą do szczepień i kto je wymierza?". Mam przez to rozumieć, że w obecnej
chwili nie ma regulacji ws. odpowiedzialności za przymuszanie/zmuszanie do szczepienia?
[Ukryto cytowany tekst]

Marek Cytacki <m.cytacki@rpp.gov.pl>
Do: Mateusz Zając <mati.mmrwf@gmail.com>

23 lutego 2021 18:13

Szanowny Panie,
udzieliłem Panu odpowiedzi w zakresie pragmatyki w podjęciu postepowania w podnoszonym zakresie.
Natomiast Rzecznik nie jest organem sankcjonującym postanowienia konstytucji i aktów prawa międzynarodowego,
toteż pozostawiam Pani możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania karnego, w tym zawiadomienia
organów ścigania.
Pozdrawiam
Marek Cytacki
[Ukryto cytowany tekst]

