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

Przetwarzanie danych osobowych
osób wnoszących o interwencje, składających wnioski i skargi do PSSE w Siedlcach
Zgodnie z art. 13 i 14 ROZPORZĄDZENIA 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 (dalej RODO) informujemy, iż:


administratorem danych osobowych osoby składającej skargę/wnioskującej/ wnoszącej o
interwencję jest Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Siedlcach, reprezentowania
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pełniącego jednocześnie funkcję
Dyrektora PSSE w Siedlcach, z siedzibą: ul. Poniatowskiego 31, 08-110 Siedlce, tel. 25 644 20 40, email siedlce@psse.waw.pl, e-PUAP.



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



cel: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjmowania i rozpatrywania interwencji,
wniosków i skarg oraz udzielenia informacji zwrotnej o podjętych czynnościach. Jeśli podadzą
Państwo dane kontaktowe: nr telefonu lub adres email – wówczas PSSE będzie ich używać celem
sprawnej komunikacji z Państwem, co może przyspieszyć załatwianie spraw.



postawa prawna i konsekwencja niepodania danych - wypełnienie obowiązku ciążącego na
administratorze i/lub realizacja zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi art. 6 ust. 1 pkt c) i/lub e) RODO oraz pkt a) jeśli
pozyskamy od państwa dane do kontaktu telefonicznego lub adres e-mail. Konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości poinformowania osoby interweniującej o działaniach,
jeżeli będą podjęte lub w niektórych przypadkach brak możliwości ich rozpatrzenia.



źródło i kategorie: Dane zbieramy od Państwa bezpośrednio, poza przypadkami, kiedy są one
nam przekazywane od innej instytucji zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową organu
załatwiającego sprawę (art. 20 i 21 kpa). Jeśli sprawa będzie wniesiona do PSSE w Siedlcach
niezgodnie z jej właściwością rzeczową lub miejscową, wówczas dane Państwa będą przekazane
organowi właściwemu do rozpatrzenia interwencji/skargi/wniosku wyłącznie na podstawie
przepisów prawnych art. 65 i art.127 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Są to
wyłącznie dane osobowe zwykłe.



czas przechowywania: dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z
Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym na podstawie zarządzenia Dyrektora PSSE
w Siedlcach.



posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, cofnięcia zgody, jeśli będzie taka wyrażona.



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

Ponad to informujemy, że PSSE w Siedlcach:




nie stosuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji w sprawie osób
nie udostępnia Państwa danych innym podmiotom inaczej niż na podstawie przepisów prawa
nie przekazuje danych do państw trzecich (spoza EOG)
Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne,
rzetelne i zgodne z przepisami prawa.

