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

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych interesantów –
Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO
informuję, iż:
1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siedlcach, reprezentowana przez Dyrektora będącego jednocześnie Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce, tel. 25 6442040
email: siedlce@psse.waw.pl
2/ kontakt do inspektora ochrony danych w PSSE w Siedlcach –iod.siedlce@psse.waw.pl
3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) i lit. e) RODO w celu
wykonywania zadań w interesie publicznym i kontaktowania się z Panią/Panem
4/ Pani/Pana dane mogą być przekazane wyłącznie na podstawie przepisów prawnych:
- innym organom administracji publicznej w związku z prowadzonymi przez PSSE postepowaniami
zgodnie z art.104 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy
o Państwowej inspekcji Sanitarnej
oraz
art. 65 i art.127 ustawy
Kodeks postępowania
administracyjnego
- innym stronom na podstawie art.3 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej
5/ dane osobowe przechowywane będą przez okres określony zgodnie z Jednolitym Wykazem Akt
obowiązującym na podstawie Zarządzenia Dyrektora PSSE w Siedlcach
6/ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu , prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem
7/ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
8/ Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym:
- ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1261 z późn. zm.)
- ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 26 sierpnia 2006r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 149
późniejszymi zmianami)
- ustawa z 04 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257
z późniejszymi zmianami)
- ustawa Prawo przedsiębiorców z dnia 06 marca 2018r.( Dz.U. z 2018r. poz. 646)
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 w sprawie nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego (Dz.U. z 2017r. poz. 613 z późniejszymi zmianami)
Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak
możliwości załatwienia sprawy / rozpatrzenia wniosku.

