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

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych – choroby zawodowe
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 prowadzenia postępowania
administracyjnego w sprawie podejrzenia choroby zawodowej, w zakresie podanym w
niniejszym zawiadomieniu oraz wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub
braku podstaw do jej stwierdzenia(art. 6 pkt. 1 c), e) oraz art. 9 ust 2 pkt. h), j) RODO).
 Dane osobowe o kategoriach: zwykłe i szczególnie chronione mogą być przekazane
stronom postępowania i/lub innym podmiotom, wówczas gdy jest to niezbędne do
załatwienia sprawy (np. archiwom, w których zgromadzone są dane dot. sprawy,
lekarzom orzecznikom, jednostce nadrzędnej, innemu PPIS właściwemu terytorialnie do
załatwienia sprawy, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy) oraz innym
instytucjom zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową organu załatwiającego
sprawę (art. 20 i 21 kpa). W przypadku wniesienia odwołania od decyzji wydanej
w I instancji dane przekazane będą organowi II instancji właściwemu do rozpatrzenia
danej sprawy.
 Okres przechowywania akt sprawy 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. 1261 z
późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w
sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1367), rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie dokumentowania chorób zawodowych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1379).
 Pozostałe informacje dot. praw osób, których dane są przetwarzane (np. wnoszenie
skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kontakt do Inspektora Ochrony
Danych) 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.

