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

ULOTKA INFORMACYJNA
Przetwarzanie danych osobowych w PSSE w Siedlcach - badania zlecone wody
Zgodnie z zasadami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
dotyczącego ochrony danych osobowych (dalej RODO) informujemy, iż:


Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Siedlcach (dalej
PSSE w Siedlcach) z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 20 40, siedlce@psse.waw.pl.



Kontakt do wyznaczonego w
e-mail: iod.siedlce@psse.waw.pl.



Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji badań usługowych, kontaktowania się
z klientami w sprawach związanych z realizacją zlecenia, obsługi ewentualnych reklamacji, dochodzenia roszczeń art. 6 ust.1 pkt. a) b) i c) RODO.



OL PSSE w Siedlcach nie udostępnia Państwa danych podmiotom inaczej niż w przypadkach wynikających z
przepisów prawa lub Państwa zgody.



Dane osobowe będą przechowywane przez okres podany w Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym
na podstawie Zarządzenia Dyrektora PSSE.



Gwarantujemy spełnienie praw klientów wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj
prawo do.:
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dostępu do danych oraz sprostowania gdy uznacie Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
usunięcia, gdy Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane
ograniczenia ich przetwarzania
przenoszenia danych
wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli odbywa się na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest zasadny
 wycofania zgody w przypadku przetwarzania na jej podstawie.


Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego) –
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.



Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją ich nie podania
będzie brak możliwości wykonania badania/świadczenia usługi.



PSSE w Siedlcach nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego
w sprawie osób i nie przekazuje danych do państw trzecich (spoza EOG).

podejmowania

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny. Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio
zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami prawa.

decyzji

