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Informacja dot. przetwarzania danych osobowych – nadzór nad warunkami pracy
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Siedlcach jako administrator danych
osobowych przetwarza Pani/Pana dane zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 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 RODO).
Na podstawie art. 13 i 14 RODO informujemy:
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie
podanym w niniejszym zawiadomieniu a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości do
prowadzenia postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie(art. 6 pkt. 1 c, e
ww. rozporządzenia).
 Dane osobowe dotyczące Pani/Pana zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana w
trakcie sprawowanego dotychczas nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem
chemicznym i/lub poprzez złożenie dokumentów do PPIS, są także pozyskiwane/
aktualizowane na podstawie bazy CEIDG.
 Mogą być przekazywane do innej instytucji zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową
organu załatwiającego sprawę (art. 20 i 21 kpa).
 W przypadkach przewidzianych prawem lub na wezwanie organu uprawnionego
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane innym kompetentnym w danym zakresie
organom np. w przypadku wniesienia odwołania od decyzji wydanej w I instancji
Pani/Pana dane zostaną przekazane organowi II instancji właściwemu do rozpatrzenia
danej sprawy.
 Przetwarzamy wyłącznie dane zaliczane do kategorii zwykłych danych osobowych. Okres
przechowywania danych osobowych określają przepisy prawa i obowiązujący, na
podstawie zarządzenia Dyrektora PSSE w Siedlcach, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt.
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do przedmiotowych danych, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 Podanie danych jest wymogiem ustawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261z późniejszymi
zmianami).
Pozostałe informacje dot. praw osób, których dane są przetwarzane (np. wnoszenie skarg do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), kontakt do Inspektora Ochrony
Danych (IDO) zamieszczone są na stronie internetowej: siedlce.psse.waw.pl
Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było
jasne, rzetelne i zgodne z przepisami prawa.

