
  

 
………………….., ……………………… 2022r. 

…………………………………………………                                                           Miejscowość,  data 
Nazwisko i imię 
 
………………………………………………… 
Nr ewidencyjny/ SAP ID 
 
………………………………………………… 
Zakład/ Komórka organizacyjna 

Oświadczenie  

Oświadczam, iż wyrażam chęć przystąpienia do Programu bonusowego wprowadzonego przez 
Pracodawcę w celu poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w związku ze zwalczaniem 
i zapobieganiem Covid-19 oraz, że poddałem/am się szczepieniu ochronnemu przeciwko 
COVID-19 i przyjąłem/- ęłam: 

 pełną dawkę szczepionki dwudawkowej (Pfizer/AstraZeneca/Moderna) *;  
 jedną dawkę szczepionki jednodawkowej (J&J) *; 

 dawkę przypominającą (trzecia dawka - Pfizer/AstraZeneca/Moderna, druga dawka – J&J) *.  
*należy zaznaczyć „X” przy odpowiednim polu 

(po przyjęciu dawki przypominającej należy złożyć kolejne oświadczenie w celu wypłaty drugiej części Bonusu) 

 

Celem weryfikacji ww. informacji przedkładam potwierdzenie wykonania szczepienia w związku 
z działaniami zmierzającymi do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie pracodawcy. 

 

Jestem świadomy/a, że w przypadku podania nieprawdziwych informacji dot. poddania się 
szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19, tracę uprawnienie do otrzymania Bonusu oraz 
mogą zostać wobec mnie wyciągnięte konsekwencje prawne. 
 

……………………………………… 
Data i podpis pracownika 
 

a) Administratorem danych osobowych przekazanych przez Pracownika w związku ze złożeniem Oświadczenia (tj. imię, nazwisko, 
nr ewidencyjny, wydział, informacja o Zaczepieniu i / lub Zaszczepieniu przypominającym) jest ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą 
w Dąbrowie Górniczej, Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, KRS: 0000115891. 

b) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu umożliwienia pracownikowi wzięcia udziału w Programie 
bonusowym w tym weryfikacji prawdziwości danych zawartych w Oświadczeniu. 

c) Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji procesu szczepienia są art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, 
tj. wyrażona przez Pracownika zgoda na przetwarzanie danych podanych w Oświadczeniu. 

d) Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji płacowej. Dane pozyskane w ramach 
weryfikacji prawdziwości informacji zawartych w Oświadczeniu, zostaną zanonimizowane niezwłocznie po potwierdzeniu uprawnienia 
pracownika do udziału w Programie bonusowym. 

e) Pracownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub 
ograniczenia przetwarzania. 

f) Pracownikowi przysługuje prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

g) Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne dla uczestnictwa Pracownika 
w Programie.  

h) Ww. prawa mogą być realizowane poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: polssc@myhr.arcelormittal.com lub złożenie 
oświadczenia bezpośrednio wyznaczonej osobie z zespołu obsługi kadrowo-płacowej BCoE. 

i) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pracownika narusza przepisy RODO, Pracownik ma prawo wnieść skargę do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

j) Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom z grupy kapitałowej.  
k) Dane osobowe Pracownika nie będą przesyłane do państwa trzeciego jak również na podstawie tych danych, Administrator nie będzie 

podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany. 
l) Dane osobowe Pracownika, Administrator może przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 

przedawnienia tych roszczeń. 

mailto:polssc@myhr.arcelormittal.com

