Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych
w związku z prowadzeniem korespondencji e-mail
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Pajęcznie reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Pajęcznie/Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą
w Pajęcznie przy ulicy Żeromskiego 7, 98-330 Pajęczno;
2. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) można się kontaktować za pomocą poczty
elektronicznej pajeczno.iodo@pis.lodz.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji e-mail, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub lit. b) lub lit. c) lub lit. e) RODO.
4. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych
osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmioty, które przetwarzają
Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania oraz zgodnie z przepisami regulującymi przechowywanie i archiwizowanie
dokumentów.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych
osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, za wyjątkiem
przypadków, gdy przepisy prawa wyłączają Państwa prawa we wskazanym zakresie.
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, to przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego gdy uznane zostanie, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

7. Ponadto informujemy, że udostępnione dane:
- nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu
- nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza EOG)

