Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Siedlcach
ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych w Sekcji Epidemiologii –
w zakresie nadzoru nad realizacją szczepień
Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Siedlcach (w skrócie PPIS), który wykonuje zadania przy pomocy podległej mu
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siedlcach z siedzibą przy ul.
Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce. Kontakt do PSSE: tel. (25) 644 20 40, 644-20-25
e-mail siedlce@psse.waw.pl, e-PUAP adres skrzynki podawczej n6754xbek2, kontakt do
EPN: wew. 42 lub 36, e- mail epn.siedlce@psse.waw.pl

2) Kontakt do inspektora ochrony danych w PSSE w Siedlcach: tel. 25 644 20 40 wew. 41
iod.siedlce@psse.waw.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c i e oraz art.
9 ust. 2 pkt g, h, i, j RODO w ramach wykonywania zadań w zakresie zapobiegania
zakażeniom i chorobom zakaźnym u ludzi, nałożonych na Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach przez obowiązujące przepisy
prawne (1), (2), w celu prowadzenia nadzoru nad realizacją obowiązkowych
szczepień ochronnych, bezpieczeństwa używanych szczepionek, rejestracji
niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Działanie te polegają na:
 analizie związku pomiędzy wykonanym szczepieniem a niepokojącymi objawami
zdrowotnymi, prowadzenie nadzoru nad osobami u których wystąpił NOP,
 rejestrowanie rozpoznanych przypadków NOP na terenie powiatu siedleckiego,
przygotowywanie zestawień statystycznych,
 utrzymywaniu kontaktu z Panią/Panem, żeby uaktualniać informacje dot. stanu
zdrowia,
 egzekwowaniu określonych obowiązków nałożonych na polskich obywateli
przewidzianymi w przepisach prawnych (2).
4) Pani/Pana dane osobowe PPIS pozyskał od lekarzy, którzy przysłali zgłoszenia
podejrzenia/rozpoznania NOP w ramach spełnienia nałożonych na nich obowiązków
wynikających z przepisu prawnego (2). Wśród nich są również dane osobowe
szczególnie chronione, tj. dotyczące stanu zdrowia i wyników badań. Przekazywanie
takich danych do PSSE w Siedlcach nie wymaga udzielenia przez Panią/Pana
oddzielnej zgody.
5) Podanie danych osobowych podczas analizy przysłanego zgłoszenia NOP jest wymogiem
ustawowym (2) i jest niezbędne do oceny potencjalnego zagrożenia stosowania
szczepionek i ewentualnego podjęcia koniecznych działań. Jest Pan/Pani zobowiązany/a
do ich podania, a konsekwencją niepodania tych danych może być rozpoczęcie czynności
administracyjnych, ze względu na utrudnianie działalności PPIS (1).
6) Pani /Pana dane mogą być ujawnione innych organom, wskazanym przepisami prawa (3)
jako uprawnione, a w sytuacjach stwarzających szczególne zagrożenie epidemiologiczne krajowemu punktowi kontaktowemu systemu wczesnego ostrzegania lub krajowemu
punktowi ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych. W zależności od konkretnego
przypadku mogą być udostępnione zarówno w postaci pozwalającej na pełną identyfikację,
jak i jako dane spseudonimizowane do celów statystycznych.
Dane osobowe mogą być ujawnione innym organom administracji publicznej w związku z
prowadzonymi przez PSSE w Siedlcach postępowaniami administracyjnymi lub według
właściwości terytorialnej.
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7) Dane osobowe będą przechowywane:
- w odniesieniu do rejestrów zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych przez
okres 10 lat na podstawie przepisów prawnych (3),
- w przypadku prowadzenia postępowania administracyjnego – przez okres wynikający z
obowiązujących w PSSE w Siedlcach przepisów archiwalnych oraz Jednolitego
Rzeczowego Wykazu Akt.
8)

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
sprostowania/uzupełnienia, prawo do ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu.

prawo ich
prawo do

9) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych przed upłynięciem obowiązującego
PSSE w Siedlcach okresu przechowywania danych ze względu na ustawowe uprawnienia
do ich zbierania i przetwarzania
10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.

(1) ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017
poz. 1261 ze zm.) - art. 5
(2) ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2018 poz.151) - art.5, art. 21,
(3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010r. w sprawie niepożądanych
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz.U. z 2010r. Nr
254 poz. 1711 ze zm.)
Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było
jasne, rzetelne i zgodne z przepisami prawa.

