PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KRASNYMSTAWIE
22-300 Krasnystaw, ul. Sikorskiego 3A
tel. 82 576-28-32, fax. 82 576-28-32
psse.krasnystaw@pis.gov.pl,www.pssekrasnystaw.nbip.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanym dalej RODO informuję, iż:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Krasnymstawie, ul. Sikorskiego 3A, 22-300 Krasnystaw.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PSSE w Krasnymstawie poprzez adres e-mail:
psse.krasnystaw@pis.gov.pl
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wydania zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji
zwłok lub szczątków wskazanych we wniosku. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do
wypełnienia wymogów ustawowych. Podstawa prawna art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020, poz. 1947). Konsekwencją niepodania
danych osobowych będzie odmowa wydania zezwolenia na ekshumację.
Posiadane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO i zgodnie z treścią nie
wymaga się zgody na przetwarzanie danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat niezbędnym do przeprowadzenia postępowania
administracyjnego, badań statystycznych a następnie w celach archiwalnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
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.
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