INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (Art. 13 RODO)
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Dolnośląski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej
73/77, 50-950 Wrocław.
Z administratorem można się kontaktować listownie - kierując korespondencję na adres siedziby,
pisząc na adres poczty elektronicznej wsse@wsse.wroc.pl, poprzez elektroniczną skrzynkę
podawczą e-PUAP: /7366flouh4/skrytka.
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (w tym korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem) pisząc na adres e-mail iod@wsse.wroc.pl
3. Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków związanych
z realizacją zleconych badań (w tym rozliczenia finansowego) i nie będą udostępniane odbiorcom
innym niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Podstawa 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.

4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane jedynie odbiorcom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa, firmom świadczącym usługi serwisowe sprzętu wykorzystywanego do
wykonywania badań oraz osobom pisemnie przez Panią/Pana upoważnionym.
5. Okres przechowywania danych
Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w „Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych” (tj. dane dotyczące wyników badań laboratoryjnych – 20 lat, dane dotyczące
rozliczeń finansowych – 5 lat).
6. Prawa osób, których dane dotyczą
Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz ich poprawiania
jeśli są błędne lub nieaktualne kontaktując się z nami:
− osobiście - w siedzibie przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77 we Wrocławiu
− przesyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty
elektronicznej wsse@wsse.wroc.pl
− składając wniosek opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na adres
skrytki e-PUAP: /7366flouh4/skrytka.
Ponadto zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do żądania
ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się administratora z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzamy niewłaściwie, ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ma siedzibę
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Dane osobowe podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak odmowa ich podania uniemożliwi wykonanie
zlecenia.

9. Nie będziemy profilować Pani/Pana danych osobowych oraz nie będziemy podejmować wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przetwarzane dane osobowe.
............................................................
Data, czytelny podpis klienta

