Ochrona danych osobowych
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie 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), wprowadzając szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie
danych osobowych.
Jednym z nich jest obowiązek informacyjny, który musi spełnić Administrator danych wobec osób, których
dane osobowe przetwarza.
Poniżej znajdują się podstawowe informacje o sposobie, celu oraz prawach osób których dane dotyczą.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie będący jednocześnie
Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie
82-500 Kwidzyn, ul. Chopina 40;
tel. 55 279 38 15; 55 279 33 15
e-mail: psse.kwidzyn@pis.gov.pl;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
Agnieszka Powęska, e-mail: psse.kwidzyn@pis.gov.pl
lub listownie na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kwidzynie
ul. Chopina 40, 82-500 Kwidzyn
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru
sanitarnego oraz realizacji badań laboratoryjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g,
h, i, j ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym
do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może
przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są
przepisy prawa (np. sądy, policja, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych
funduszy unijnych, podmioty jak ZUS, PFRON) lub na podstawie umów powierzenia danych do
przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania
danych).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa;
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub
drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres psse.kwidzyn@pis.gov.pl
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193Warszawa

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:
• w celu realizacji bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w zakresie wymaganym
ustawodawstwem jest obligatoryjne w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
• w celu realizacji badań laboratoryjnych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji badania
laboratoryjnego.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji,
w tym również w formie profilowania.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze
wszystkimi obowiązującymi przepisami

