Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce

Przetwarzanie danych osobowych – badania epidemiologiczne
Zgodnie z art. 13 i 14 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 (dalej RODO) informuję, iż:


Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, którego
zadania realizuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siedlcach, z siedzibą: ul.
Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce, telefon 25 644 20 40, e-mail: siedlce@psse.waw.pl, e-Puap.



Kontakt do Inspektora Danych (IOD): tel. 25 644 20 40 wew. 41, e-mail: iod.siedlce@psse.waw.pl.



Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) oraz art. 9. pkt h), i), j) RODO w
celu realizacji zleconych badań epidemiologicznych, komunikowania się z Państwem w sprawach
związanych z realizacją zlecenia, obsługi ewentualnych reklamacji oraz realizacji zadań nałożonych na
PPIS w Siedlcach, wynikających z:
- ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.



Podanie danych osobowych jest w przypadku badań usługowych warunkiem zawarcia umowy a
konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości wykonania badania.



PSSE przetwarza dane zwykłe oraz dane medyczne (wyniki badań). Zakres danych jest wymagany
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla
medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którym w przypadku
uzyskania wyników dodatnich, laboratorium ma obowiązek zgłoszenia ich do właściwego Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.



Dane osobowe będą przechowywane przez okres podany w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r.
o prawach pacjenta i rzeczniku Praw Pacjenta.



Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.



Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO – gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ponadto informujemy, że PSSE w Siedlcach:




nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie osób
nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom inaczej niż na podstawie przepisów prawa
nie przekazuje danych do państw trzecich (spoza EOG)

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny. Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio
zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami prawa.

