……………………….., dnia…………………..
Zleceniodawca
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
/imię, nazwisko, adres, NIP, telefon/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
98-330 Pajęczno ul. Żeromskiego 7

ZLECENIE

Zlecam usługę – pobór prób(y) wody i dostarczenie do właściwego laboratorium
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Należność za wykonaną usługę płatna:
- w kasie PSSE Pajęczno
- przy poborze prób
- przelewem na konto :
NBP O/O Łódź Nr 46 1010 1371 0070 4122 3100 0000

…………………………
/podpis zleceniodawcy/

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz zgodnie z art.14 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 (dalej: Ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pajęcznie ( dalej PPIS w Pajęcznie ), ul. Żeromskiego 7, 98 – 330 Pajęczno;
2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Sławomira Tokarska, z którą można się kontaktować
za pomocą poczty elektronicznej pajeczno@pis.lodz.pl
3. Dane osobowe, są przetwarzane w celu załatwienia wniesionej przez Panią /Pana sprawy.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu realizacji zadań
ustawowych nałożonych na Państwową Inspekcję Sanitarną ustawą z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy upoważnione na podstawie
przepisów prawa , które reguluje cel przetwarzania.
5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody. 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;
6. 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.
7. PPIS w Pajęcznie nie będzie profilować Pani /Pana danych osobowych oraz podejmować wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przetwarzane dane osobowe.
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu
danych osobowych .

………………………………………………………………
(data, imię i nazwisko, podpis)

