PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRASNYMSTAWIE
22-300 Krasnystaw, u l . Sikorskiego 3 A
tel. 82 576-28-32, fax. 82 576-28-32
psse.krasnystaw@pis.gov.pl,umm).pssekrasnysta'w.nbip.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( U E ) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych,
dalej jako RODO) informuje, że:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie, ul. Sikorskiego 3A, 22-300 Krasnystaw jest
Administratorem Danych.
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krasnymstawie jest wyznaczony inspektor ochrony
danych osobowych, z którym się można kontaktować za pośrednictwem adresu: psse.krasnystaw@pis.gov.pl
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia postępowań administracyjnych, wydania
zezwolenia, egzekwowania określonych obowiązków nałożonych na obywateli przewidzianymi przepisami
prawnymi oraz do celów profilaktyki zdrowotnej.
Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b), c) i e) oraz art. 9 ust 2
lit. b), g) i h) RODO. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U . z 2019 r. poz. 59).
Państwa
dane
osobowe
będą
przechowywane
do
czasu
osiągnięcia
celu,
a
następnie
w celach archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Posiadają państwo prawo do dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania,
prawo
do
wniesienia
sprzeciwu,
żądania
zaprzestania
przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania tych
danych może być rozpoczęcie czynności administracyjnych, ze względu na utrudnianie działalności PPIS,
bądź niepodjęcia działań na żądanie/wniosek osoby.
Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom oraz nie są przekazywane do państw trzecich,
jak
również
nie
stosuje
się profilowania
ani
zautomatyzowanego podejmowania
decyzji
w sprawie osób.

Ponadto Administrator Danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 RODO, stosuje
środki
techniczne
i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem rozporządzenia oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wyjątkiem od przywołanej zasady nieudostępniania danych, jest prawo przysługujące stronie (stronom)
postępowania administracyjnego na mocy art. 73§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U . z 2018 poz. 2096 z późn. zm.). Na mocy przywołanego przepisu. Strona ma prawo
wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu
postępowania. Nadto, zgodnie z art. 106 § 1 kpa jeżeli przepis prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska
przez inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu
stanowiska przez ten organ. Realizacja wskazanych uprawnień i obowiązków może prowadzić do udostępnienia danych
osobowych stron i innych uczestników postępowania.

