Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Warszawie, będący jednocześnie Dyrektorem
Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 49,
02-146 Warszawa jest Administratorem Danych Osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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,
Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych, dalej jako Rozporządzenie) Administrator Danych Osobowych informuje, że:
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym
wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy
przepisów prawa. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z następujących przepisów prawa:
1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi;
3. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
4. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych;
5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
6. Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie
zmodyfikowanych;
7. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
8. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
9. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
10. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
11. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
12. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych;
13. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
14. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
15. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
16. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
Państwa dane osobowe są zbierane, a następnie przetwarzane w celu prowadzenia postępowań
administracyjnych zgodnie z przepisami prawa.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych ze względu na Państwa szczególną sytuację. Ograniczenia Państwa praw w
tym zakresie wynikają z przepisów odrębnych.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w
tym profilowania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, a następnie w celach
archiwalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W dniu 25 maja 2018 r. w Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie wyznaczono
inspektora ochrony danych osobowych, który jako przedstawiciel Administratora Danych
Osobowych będzie dostępny pod adresem sekretariat@gssewarszawa.pl i numerem telefonu 22 650
14 63.

