
KLAUZULA INFORMACYJNA 

(realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych) 

 

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kozienicach na podstawie art.13 

ust.1 i 2  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 

uchyleniem dyrektywy 85/46/WE (RODO) uprzejmie informuje, że: 

 

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Kozienicach reprezentowana przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Kozienicach, ul. Sławna 27, 26-900 Kozienice, e-mail: kozienice@psse.waw.pl,  

tel. (48) 611 04 20 

II. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Magdalena Lenart e-mail: 

inspektor@cbi24.pl.  

III. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

realizacji zadań należących do właściwości Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kozienicach, wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017, poz. 1261 z późn. zm.). 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią również pozostałe obowiązujące 

przepisy prawne, w szczególności: 

a) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 

b) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi. 

c) Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. 

d) Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych. 

e) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

f) Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych. 

g) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

h) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

i) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. 

j) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy 

k) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

l) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej 

m) Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

n) Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

o) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

p) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

IV. Państwa dane osobowe będą przetwarzane także na postawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

w celu realizacji umowy polegającej na poborze prób i przekazaniu ich do 

laboratorium w celu wykonania badań laboratoryjnych w zakresie staniu zdrowia, 

analizy żywności, wody, kosmetyków, przedmiotów użytku badań i pomiarów 

środowiska pracy, pomiarów promieniowania oraz pozostałych zadań w zakresie 

diagnostyki medycznej. 

V. Ponadto Państwa dane w uzasadnionych okolicznościach mogą zostać przetwarzane w 

oparciu o art. 6 RODO w celu realizacji zadań właściwych do Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej. 
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VI. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do 

wykonywania ustawowych obowiązków Administratora. Będziemy przekazywać dane 

wyłącznie: 

a) odbiorcom danych upoważnionych do ich otrzymywania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: organów administracji 

rządowej i samorządowej, podmiotów sektora ochrony zdrowia. 

b) innym odbiorcom danych, z którymi zawarto umowę na przetwarzanie danych w 

imieniu administratora. 

VII. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z obowiązujących przepisów 

prawa. 

VIII. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów prawa do ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawa wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 

oraz prawo do przenoszenia danych. 

IX. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie Państwa 

danych osobowych narusza przepisy RODO oraz innych obowiązujących przepisów 

prawnych regulujących ochronę danych osobowych. 

X. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do 

którego dane osobowe zostały zebrane, a także zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz 

Rzeczowym Wykazem Akt. 

XI. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia spraw przez 

Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kozienicach. Przy czym podanie 

przez Państwa danych jest niezbędne, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa 

(w razie ich niepodania Administrator nie będzie mógł spełnić obowiązku ustawowego 

wobec Państwa) 

XII. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym nie 

będą profilowane. 

 

 


