
POWIATOWA STACJA SANITARNO_EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, stosownie do treści art. 12 ust. l
oraz art. 13 tozpotządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku zprzetwatzanięm danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej ,,RODO", w wykonaniu
obowiązku informacyjnego ciążącego na administratorze danych osobowych w przypadku
pozyskania ich bezpośrednio od osób, których dane te dotyczą,przekazuje ponizsze informacje:

1. Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Bydgoszczy, dalej ,,Administrator". Adres siedziby: 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27,
NIP: 9670538545, REGON: 0003 l 52l2.
Z Administratorem można się kontaktować: pisemnie, zapomocąpoczty tradycyjnej na adres:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki
27, dr o gą e-mail : psse. byd goszcz@p i s. qoy. p.l.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można się
kontaktować pisemnie, za pomocą poczĘ tradycyjnej na adres: Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy 85-079 Bydgoszcz ul. T. Kościuszki 27, dtogą e-mail:
psse. b}rd eoszgz@pi s. eoy.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są od stron postępowania,

wnioskodawców, petentów, z pub|icznie dostępnych rejestrów, od innych organów jak i od

podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywaó dane organom

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sytuacji, gdy dane pozyskiwane są od osoby, której

dotyczą, ich podanie warunkuj ę wszczęcie postępowania w przedmiocie określonym w
podaniu, wniosku, piśmie, wniesionychprzez daną osobę, aprzekazanie danych kontaktowych
umozliwia udzielęnie odpowiedzi.

4. Dane osobowe przetwarzanęprzezAdministratora przetwarzanę są w celu:

l) rea|izacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitamej na mocy ustawy z
dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z202I r.,poz.195), innych
ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich,
2) prowadzenia postępowań w zakręsie rekrutacji pracowników orazrealizacji obowiązków
ciążący ch na Adm in i stratorze j ako pracodawcy,
3) rea|izacji umów i porozumień o charakterze cywilnoprawnym, których Administrator jest
stroną i dochodzenia ewentualnych roszczęń ztym związanych.

5. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego
przetwarzania, w tym profilowania.



6. Dane osobowe mogą byó przekazywane lub mogą mieó do nich dostęp następujące kategorie

odbiorców:

1) inne, właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitamej, inne organy administracyjne, sądy
i organy ochrony prawa - jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany
jest do ptzekazania im danych osobowych bądż podmioty te uprawnione są do żądania
udostępnienia takich danych,
2) inne strony bądźuczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania,
3) dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości
wykonywaniaprzez niego zadań (np. dostawcy specjalistycznego oprogramowania, dostawcy
usfug teleinformatycznych, operatorzy pocztowi).

7. Dane osób, które przetwarzane sąprzez Administratora nie będą przekazywane poza obszar

Unii Europejskiej, chyba żebędzie wynikać to z decyzji właściwego organu.

8. Dane osobowe będą przetwatzane ptzez okres niezbędny do realizacji prawnie określonych
zadańPaństwowej Inspekcji Sanitarnej orazzgodnie z obowiązującym przepisami prawa w tym
w zakresie archiwizacj i dokumentów.

9.Każdej osobie, której dane są przetwaruane przysługują prawa:

1) uzyskania dostępu do nich,
2) sprostowania danych,
3) żądania ich usunięcia,
4) żądania o grani czeni a czynnośc i przetwar zania,
5) wniesienia sprzeciwu wobęc przetwarzania danych,
6) wnioskowania o ich przeniesienie w tym uzyskania ich kopii,
7) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

l0. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ftzycznej,
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy
umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem,
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


