Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
w zakresie nadzoru pionu Higieny Dzieci i Młodzieży
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 (RODO) informuję, iż:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna
w Siedlcach z siedzibą: ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce, której przedstawicielem jest Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach,



Kontakt do inspektora ochrony danych w PSSE w Siedlcach: tel. 25 644 20 40, wew. 41,
iod.siedlce@psse.waw.pl,

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań w interesie publicznym na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt. e) RODO (kontrola stanu higienicznego obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
pomieszczeń i sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach
wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku; higieny procesów nauczania), w oparciu o podstawy prawne:
- ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
- ustawę z 04 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego


Dane osobowe. mogą być ujawnione wyłącznie innym organom administracji publicznej w związku
z prowadzonymi przez PSSE w Siedlcach postępowaniami lub przekazane organowi właściwemu do
rozpatrzenia sprawy na podstawie przepisów prawa,



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat (okres przechowywania danych
w PSSE w Siedlcach określa Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, obowiązujący na podstawie zarządzenia
Dyrektora PSSE w Siedlcach),



Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,



Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,



Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonywania i dokumentowania czynności
inspekcyjnych.
Pion HDiM informuje, że:




administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej,
nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie osób,
nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom inaczej niż na podstawie przepisów
prawa lub Państwa zgody.

Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne
i zgodne z przepisami prawa.

