Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych)(dalej „RODO”) informujemy, że:
1.
Administrator danych osobowych
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Gnieźnie , ul. św. Wawrzyńca 18, 62-200 Gniezno, tel. 61 426 22 42.
2.
Inspektor ochrony danych
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail:
iod@psse-gniezno.pl
3.
Cel i zakres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji
zakładów podlegających nadzorowi higieny pracy, oceny realizacji ogólnych wymogów sanitarno-higienicznych
i technicznych w kontrolowanych podmiotach, wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub jej braku,
prowadzenia postępowania administracyjnego ws. środków zastępczych.
Podstawami prawnymi są:
Art. 6 ust. 1 lit. c,e RODO, art. 9 ust 2 lit. g RODO, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w
sprawie chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1367), ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), rozp. Prezesa Rady Ministrów z 17.10.2002 r. w sprawie
nadania funkcjonariuszom organów PIS uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U.
2002 nr 20 poz. 201), ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 618 ze zm.),
ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 143),
Ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 242), - ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030), stawa z dnia 9 listopada 1995r. o
ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957
ze zm.), Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)
4.
Okres przechowywania danych
Dokumentacja dotycząca postępowania administracyjnego przechowywana jest przez 10 lat od daty zakończenia
postępowania administracyjnego w stosunku do danego podmiotu (zakładu pracy). Dokumentacja dotycząca
postępowania w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej przechowywana jest przez 25 lat od daty
uprawomocnienia się decyzji, dokumentacja dotycząca postępowania w sprawie braku podstaw do stwierdzenia
choroby zawodowej przechowywana jest przez 10 lat od daty uprawomocnienia się decyzji, natomiast
dokumentacja ogólna w sprawie chorób zawodowych przechowywana jest przez okres 10 lat od dnia załatwienia
sprawy. Dane osobowe właścicieli zakładów pracy poddanych kontroli sanitarnej przechowywane są przez okres
10 lat od daty wpisu do spisu obiektów.
5.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązującego prawa
oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
6.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
7.
Informacja o wymogu podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w
jakim Pani/Pan je podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w takim przypadku jest Pani/Pan
zobowiązana/zobowiązany do ich podania.
8.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, oraz nie będą
przetwarzane w formie profilowania.
9.
Informacja o zamiarze przekazania danych do Państwa trzeciego
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

