POLITYKA PRYWATNOŚCI
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu przywiązuje szczególną
wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu oraz ochrony ich danych
osobowych. Każdy użytkownik ma prawo wiedzieć jakie dane pozyskujemy, gdzie je
przechowujemy, w jaki sposób z nich korzystamy, w jakim celu, oraz jakie jest ich
źródło oraz okres przechowywania.
Korzystając z naszego serwisu i strony internetowej BIP, każdy użytkownik akceptuje zasady
Polityki Prywatności.
Na podstawie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że gromadzone dane
przesyłane są do PSSE na dwa sposoby:



dane podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez użytkownika poprzez skorzystanie z formularza
kontaktowego,
dane pozyskiwane automatycznie podczas korzystania przez użytkowników z serwisu.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, użytkownik podaje swoje imię
i nazwisko, adres e-mail oraz, opcjonalnie, numer telefonu. Wiadomość taka, wraz z danymi
kontaktowymi przekierowywana jest na adres e-mail PSSE w Elblągu. Dane przechowywane
są przez okres niezbędny do załatwienia sprawy.
Gdy użytkownik korzysta z serwisu http://www.psseelblag.nowybip.pl/ serwery
automatycznie zapisują takie dane jak: żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę
i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki,
typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada następujące uprawnienia:









prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
prawo dostępu do jej danych osobowych,
prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
prawo do ograniczenia przetwarzania jej danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do sprzeciwu,
prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.

Korzystanie z powyższych uprawnień możliwe jest poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Elblągu, z siedzibą przy ulicy Królewieckiej 195 82-300 Elbląg;
nr tel.: 55-232-74-31,
e-mail: psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych Waldemarem Adamowicz
można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres:
informatyk.psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl
telefonicznie nr Tel.: 55-232-74-31 wew: 107.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:
1. Ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i
uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania
powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
2. Wykonywania statutowych badań i pomiarów.
3. Stwierdzenia choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą
udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
1. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz. U. z 2017,
poz.
1261 ze zm./
2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi /Dz. U. z 2018, poz. 151/
3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy /Dz. U. z 2018, poz. 108 ze zm./
4. Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach /Dz.
U. z 2018, poz. 143/
5. Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych /Dz. U. z 2018, poz.
122 ze zm./
6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2017, poz.
783 ze zm./
7. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. z 2018 r., poz.
799 ze zm./
8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz.U. z 2018 r., poz.21 z póź. zm./
9. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2017, poz. 1332 ze zm./
10. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia /Dz. U. z
2017, poz. 149/
11. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /Dz.
U. z 2017, poz. 1201 ze zm./
12. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z
2017 poz.1257/
13. Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
/Dz.U. z 2018 poz. 475 ze zm./
14. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych /Dz.U. z 2018 poz.
412 ze zm./
15. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2017 poz. 2077/
16. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. 2016
poz. 1764 ze zm.).
Dokładamy starań, aby chronić serwis http://www.psseelblag.nowybip.pl/ przed
nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz systematycznie kontrolujemy nasze zasady
przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer,
urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy
jedynie tym pracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie
w celach opisanych w Polityce Prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności.

