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
w związku z dostępem do informacji publicznej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy
zgodnie z art. 13 i art. 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 (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

Inspektorem Ochrony Danych jest Mariusz Kaczmarek, z którym może się Pani/Pan skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych poprzez email: iod@pwisbydgoszcz.pl lub pisemnie na adres siedziby
Administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich
otrzymania na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, którym Administrator powierzył
przetwarzanie danych osobowych na postawie zawartej umowy.

PRZEKAZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
DO PAŃSTWA
TRZECIEGO

WSSE nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein)
ani do organizacji międzynarodowych.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dn. 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów
ochrony danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana z wnioskowanej sprawy, od stron
i uczestników postępowania, wnioskodawców, petentów, jak i z publicznie dostępnych rejestrów,
od innych organów publicznych i od podmiotów, które na mocy odrębnych przepisów zobowiązane są
przekazywać dane organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

INFORMACJA
O DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU
PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do załatwienia Pani/Pana sprawy w WSSE
w Bydgoszczy

INFORMACJE O
ZAUTOMATYZOWANYM
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.

