
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 

dalej RODO informuje, iż: 

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Trzebnicy przy ulicy Tadeusza Kościuszki 10 55-100 

Trzebnica. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Mariusz Sidorczuk, z którym można 

kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail 

mariuszsidorczuk@gmail.com. 

3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane (w celu załatwienia wniesionej przez 

Panią/Pana sprawy), zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa, które regulują cel przetwarzania. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przez okres 7 lat – jak wynika z 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresów działania archiwów zakładowych, do czasu 

przedawnienia roszczeń). 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych przetwarzanych 

przez PPIS w Trzebnicy oraz ich sprostowania, kontaktując się osobiście w siedzibie 

przy ulicy Tadeusza Kościuszki 10 w Trzebnicy lub inny sposób umożliwiający 

zweryfikowanie tożsamości (np. przesyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej psse.trzebnica@pis.gov.pl. 

7. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma 

Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak odmowa ich podania 

uniemożliwi załatwienie Pani/Pana sprawy, podanie danych osobowych wynika z art. 

63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1257 , ze zm.. 

9. PPIS w Trzebnicy nie będzie profilować Pani/Pana danych osobowych oraz 

podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przetwarzane 

dane osobowe. 

 
 

https://poczta.wp.pl/k/
https://poczta.wp.pl/k/

