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

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych –Nadzór Higiena Komunalna
Zgodnie z art. 13 i 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
(UE) 2016/679z 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 Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Siedlcach reprezentowana przez Dyrektora będącego jednocześnie
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, z siedzibą: ul. Poniatowskiego 31, 08-110
Siedlce, 25 644 20 40, siedlce@psse.waw.pl



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



Państwa dane osobowe (wyłącznie dane osobowe zwykłe) przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt a), c), e) RODO w celu:


prowadzenia nadzoru sanitarnego nad obiektami użyteczności publicznej lub



prowadzenia nadzoru sanitarnego w sprawie postępowania ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi



dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym
Wykazem Akt obowiązującym w PSSE w Siedlcach obowiązującym na podstawie Zarządzenia
Dyrektora PSSE



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



mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), gdy
uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy
RODO.



w przypadku wniosków o ekshumację dane osobowe w imieniu pozostałych członków rodziny
składa wnioskodawca.



podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem wydania decyzji
dotyczącej ekshumacji zwłok.

- ustawa z dn. 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.)
-ustawa z dn. 04 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257
z późniejszymi zmianami)

Sekcja Higieny Komunalnej informuje, że:





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
nie przekazuje danych do państw trzecich (spoza EOG)

