DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GOLUBIU-DOBRZYNIU
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w trybie Ustawy wdrażającej
Dyrektywę o Ochronie Danych Osobowych (DODO) w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości.
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
od 6 lutego 2019 roku obowiązuje ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r., poz.125)
dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”, przyjętą przez Parlament Europejski i Radę UE
27 kwietnia 2016 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Golubiu-Dobrzyniu, zwana dalej PSSE, dochowując
warunków w niej zawartych informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, adres: ul. Dr J.G. Koppa 1a, 87-400 Golub-Dobrzyń.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w PSSE
w Golubiu-Dobrzyniu sprawuje:
Inspektor Ochrony Danych – Jerzy Gerszewski
 e-mail: iod@oin.info.pl
 nr telefonu +48 601 181 668
3. Cel przetwarzania danych osobowych w ramach „ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680”
w PSSE w Golubiu-Dobrzyniu.
3.1.
W PSSE w Golubiu-Dobrzyniu dane osobowe przetwarza się w celu wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze związanego z realizacją:
3.1.1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie organów
uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia
i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono
dochodzenie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom.
3.1.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2002 r. w sprawie nadania
funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien
w drodze mandatu karnego.
4. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę
2016/680:
4.1.
prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia
danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby,
w sytuacjach przewidzianych prawem;
4.2.
prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu
sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby
w wyniku przetwarzania jej danych osobowych.
•

dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl

