
 

 

 

FORMULARZ PRZYJĘCIA INTERWENCJI 
(telefonicznej/pisemnej) 

 

 

Data i godzina zgłoszenia interwencji do PSSE w Słupcy ……………………………………………… 

     

Dane osoby składającej interwencję …………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, adres, telefon) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TREŚĆ INTERWENCJI 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……………………………………………               ……………………………………………… 
                 data i podpis zgłaszającego                                                                                    (data i podpis przyjmującego interwencję) 

              (przypadku interwencji pisemnej)               
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy informuje, iż:  



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Słupcy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy z siedzibą przy ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca, 

telefon kontaktowy: 63 274 36 42, fax: 63 274 36 43, adres email: psse.slupca@pis.gov.pl.  

2. W Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Słupcy Inspektorem Ochrony Danych jest p. Iwona Śruba-

Czechowska,  

z którą można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: kadry@psse-slupca.pl, telefonicznie pod 

numerem telefonu 63 2743642 wew. 13 lub pisemnie na adres Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Słupcy, ul. Kościuszki 9, 62-400 Słupca. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań organów Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:  

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działająca na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

2) inne strony bądź uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego 

przysługuje wgląd w akta prowadzonego postępowania;  

3) dostawcy usług, z których korzysta Administrator celem zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań.  

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym 

czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zgodnie  

z odpowiednimi symbolami obowiązującego w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy Jednolitego 

Wykazu Akt określającymi kategorię archiwalną. 

6.  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych: 

1)  posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

2) nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

7. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a odmowa podania może być 

uznana za działanie utrudniające lub udaremniające działalność organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

8. Dane osób, które przetwarzane są w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupcy nie będą przekazywane 

do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że będzie wynikać to z przepisów prawa lub decyzji 

właściwego organu.  

9.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
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