Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy
ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz,
tel. centrali: 52 376-18-00fax: 52 345-98-40, email: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
zgodnie z art. 14 ust. 1 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)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, dalej zwanej WSSE jest:
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez
adres email: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl, za pośrednictwem ePUAP
lub pisemnie na adres: WSSE w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wyznaczył inspektora ochrony danych,
z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@pwisbydgoszcz.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

Przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe w celu wykonania umowy lub do podjęcia działań przed
zawarciem umowy, jak i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, polegających
na działaniach związanych z ustaleniem warunków zawarcia umowy z kontrahentem oraz ułatwieniu
komunikacji związanej z jej wykonaniem, ustaleniem osób odpowiedzialnych za realizację
i uprawnionych do kontaktów w ramach wykonywania umowy, a także w celu zabezpieczenia przed
ewentualnymi roszczeniami. zawarcia i wykonania umowy lub działań przed umownych – w myśl art. 6
ust. 1 lit. b) i ust. 1 lit. c) RODO.

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy od kontrahenta, (Pani/Pana pracodawcy), który podał w umowie
dane osobowe reprezentantów i przedstawicieli do kontaktu.

KATEGORIE DANYCH

W związku z łączącymi nas relacjami będziemy przetwarzać następujące dane: dane identyfikacyjne,
dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy przekazane nam w związku ze współpracą lub
kontaktem.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do jej realizacji umowy, nie dłużej
jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Pani/Pana sprzeciw.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
• wyłącznie zaufanym podmiotom, takim jak przedsiębiorstwa dostarczające i obsługujące wybrane
systemy i rozwiązania informatyczne, dostawcom usług pocztowych i kurierskich.
• podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

PRZEKAZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

WSSE nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein)
i organizacji międzynarodowych.
Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo sprostowania danych
nieprawidłowych i uzupełniania danych niekompletnych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz
prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
z
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją
wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych to jest
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych
z zawarciem i realizacją umowy a w przypadku realizacji np. badań laboratoryjnych, pomiarów podanie
danych jest warunkiem wykonania umowy/zlecenia.

INFORMACJE O
ZAUTOMATYZOWANY
M PODEJMOWANIU
DECYZJI

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału
człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

