INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust.1 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
95/16WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określonych dalej jako RODO, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Trzebnicy informuje, że:
1. Pozyskuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zrealizowania uprawnień lub
spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub dla dobra publicznego oraz w
celu wykonania umowy lub usługi której strona jest osoba fizyczna udostępniająca swoje dane.
2. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Trzebnicy z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 10, 55-100 Trzebnica.
3. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można się skontaktować pod adresem
e-mail: psse.trzebnica@pis.gov.pl lub w siedzibie Administratora tel. kontaktowy
71/ 312 09 16, 601 428 750.
Cele przetwarzania danych osobowych w PSSE w Trzebnicy wynikają z:
1) realizacji zadań przepisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1261 ze
zm.) i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (zgodnie z art. 6 ust. 1
lit.e RODO);
2) ustalania i dochodzenia należności będących niepodatkowymi należnościami budżetowymi,
ustalanymi na podstawie art. 36 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i art. 75 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. z 2017 r., poz. 149 ze zm.
(zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz.
800 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2077 ze zm.), ustawą z dnia 870 ze zm.), ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.) i art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
3) prowadzenia postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładanie grzywien w drodze
mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz
prowadzenia dochodzeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach,
gdzie takie kompetencje przyznano organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. e RODO).
4) prowadzenia postępowań w zakresie rekrutacji pracowników oraz realizacji obowiązków
ciążących na Administratorze jako pracodawcy jak i realizacji uprawnień pracowników
Administratora (art. 221 Kodeksu pracy i art. 6 ust. 1 lit. a),
5) realizacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których PSSE w Trzebnicy
jest stroną i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f
RODO).
6) kontaktowania się z klientami/ interesantami w sprawach wnoszonych / zlecanych PSSE.
Podstawy prawne przetwarzania danych wynikają w szczególności z:
1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2017, poz.
1261 z poźń. zm)
2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi; (Dz. U. z 2018, poz. 151)
3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2018, poz. 108)
4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U.
z 2018, poz. 143)

5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018, poz.
122)
6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2017, poz. 783
z późń. zm.)
7. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie
zmodyfikowanych; (Dz. U. z 2017, poz. 2134)
8. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2017, poz. 1332 z późń. zm.)
9. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z
2017, poz. 149)
10. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz.
U. z 2017, poz. 1201 z późń. zm.)
11. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z
2017 poz.1257)
12. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
(Dz.U. z 2018 poz. 475 z późń. zm.)
13. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz.U. z 2018 poz.
412 z późń. zm.)
14. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2017 poz. 2077)
15. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 poz.
1764 z późń. zm.)
16. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.
1579 z późn. zm.)
Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
1. Dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
2. Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu
na Państwa szczególną sytuację;
3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator Danych
zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa
danych osobowych innemu Administratorowi Danych;
4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art. 79 RODO, gdy uznane
zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
5. Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO.

Okres przechowywania danych
Dane przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną określoną w jednolitym rzeczowym
wykazie akt, lub zgodnie ze szczegółowymi przepisami prawa.
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane osobowe pozyskiwane są od stron i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów,
z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów i podmiotów które na mocy odrębnych
przepisów zobowiązane są przekazywać dane osobowe organom PIS. Gdy dane pozyskiwane są
od osoby której dotyczą, ich podanie warunkuje wszczęcie postępowania w przedmiocie
określonym we wniosku, podaniu, piśmie wniesionym przez daną osobę, a przekazanie danych
kontaktowanych umożliwia udzielenie odpowiedzi i sprawne załatwienie sprawy.
W przypadku realizacji ( np. badań laboratoryjnych) podanie danych jest warunkiem wykonania
zlecenia.

