Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim w celach
uczestnictwa w konkursie „Szkoła wolna od używek” w roku szkolnym 2018/2019.

..........................................
(miejscowość i data)

…………………….…………....................
(podpis osoby)
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Klauzula informacyjna
W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. 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
(zwanego dalej RODO), na podmioty przetwarzające dane osobowe został między innymi nałożony rozszerzony
obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są przetwarzane.
Wobec powyższego, informujemy, że:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku
Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej IOD.
Inspektorem Ochrony Danych IOD jest Kamil Tokarski, e – mail: iod.grodzisk@psse.waw.pl, Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk
Mazowiecki.
Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub z innych jednostek administracji państwowej lub
obywateli, w wyniku realizacji obowiązków ustawowych.
Podstawę przetwarzania Państwa danych stanowią bezpośrednio przepisy prawa, w tym:
1) ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59),
2) Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.);
3) rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie
kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowymi żywnościowym oraz
regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004r.);
4) rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie
higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z dnia 30.04.2004r.);
5) rozporządzenie (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28.01.2002r. ustanawiającego
ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa
Żywności i ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności;
6) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.
1541).
w związku z czym nie jest wymagane pozyskanie odrębnej zgody na przetwarzanie tych danych.
Podanie danych jest niezbędne z powodu i w zakresie wymogów przepisów prawa.
Okres przechowywania Państwa danych ustalają kryteria, wynikające z przepisów prawa.
Przekazywanie danych do państw trzecich nie jest dokonywane.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie nie jest dokonywane.
Przysługuje Państwu prawo do:
─ żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
przenoszenia danych,
─ wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Administrator stosuje środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony przetwarzanych danych osobowych,
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Kontakt w sprawach związanych z RODO:
iod.grodzisk@psse.waw.pl2
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