INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
-zadania ustawoweZgodnie z art. 13-14 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 (RODO) informujemy, iż:

Administrator danych
osobowych

Dane kontaktowe

Cele przetwarzania oraz
podstawa prawna
przetwarzania

Okres, przez który będą
przetwarzane

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Mogilnie dane kontaktowe: e-mail: sekretariat.psse.mogilno@sanepid.gov.pl;
adres: ul. Tadeusza Kościuszki 4, 88-300 Mogilno
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
drogą elektroniczną: iod.psse.mogilno@sanepid.gov.pl
pisemnie na adres: ul. Tadeusza Kościuszki 4, 88-300 Mogilno
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego na nadzorowanym terenie, ochrony zdrowia
publicznego, w tym zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, ograniczeniu
negatywnych skutków wpływu czynników środowiskowych na zdrowie społeczeństwa, tj.
realizacji zadań przypisanych organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej na mocy ustawy
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów
wykonawczych do nich (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO a w zakresie przetwarzania danych
szczególnych kategorii tj. danych medycznych art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j RODO);
b. dokumentowania prowadzonych czynności w postępowaniu administracyjnym (zgodnie
art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO a w zakresie przetwarzania danych szczególnych kategorii tj.
danych medycznych art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j RODO);
c. prowadzenia i dokumentowania postępowań w sprawach o ukaranie (w tym nakładania
grzywien w drodze mandatu) na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia (zgodnie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO a w zakresie przetwarzania danych
szczególnych kategorii tj. danych medycznych art. 9 ust. 2 lit. b, g, h, i, j RODO);
d. ustalania i dochodzenia należności będących nieopodatkowymi należnościami
budżetowymi, ustalanymi na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, ustawą o
finansach publicznych, ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 6 ust.
1 lit. c, e RODO);
e. w innych wskazanych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody – w zakresie
i celu określonym w treści zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po
tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
Gromadzone i przetwarzane Dane Osobowe obejmują następujące informacje:
a. dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL),

Kategorie danych
osobowych

Źródło pozyskania danych
osobowych

Odbiorcy danych

Prawa osoby, której dane
dotyczą

b. dane merytoryczne (np. informacje osobowe niezbędne do podjęcia ustawowych czynności)
c. dane kontaktowe (adres korespondencyjny, nr telefonu, adres e-mail, dane profilu
zaufanego).
Dane osobowe przetwarzane przez Administratora pozyskiwane są od osoby, której dane
dotyczą lub z publicznie dostępnych rejestrów, od innych organów jak i od podmiotów, które na
mocy odrębnych przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1. podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej z Nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzające) np. świadczące usługi z zakresu IT, usługi pocztowe,
prawne i inne usługi wspierające prowadzenie działalności,
2. inne podmioty, które wykażą podstawę prawną do ich pozyskania.
Posiada Pani/Pan:
prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym otrzymania kopii danych
osobowych),
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
prawo do żądania usunięcia danych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej
do ich przetwarzania, dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania lub były przetwarzane
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niezgodnie z prawem lub osoba której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której oparte
było przetwarzanie,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z
Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować, z którego prawa i w
jakim zakresie chce skorzystać. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby na
podstawie dokonanego zgłoszenia, zwróci się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Aby nie dopuścić do naruszenia Pani/Pana praw lub wolności spowodowanej
naruszeniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie
będziemy realizować żadnych Pani/Pana uprawnień wynikających z art. 15-21
RODO w rozmowie telefonicznej.

Informacja o wymogu
podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa,
koniecznością pozyskania danych z innych źródeł o ile przepis prawa dopuszcza takie działanie,
pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
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