
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 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) – zwanego dalej „Rozporządzeniem 
(UE) 2016/679”, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, 31-202 
Kraków, ul. Prądnicka 76  – zwana dalej „WSSE”, informuje Panią/Pana, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Krakowie, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, e-mail: wsse.krakow@pis.gov.pl, centrala 
telefoniczna: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555.  

2. Dane inspektora ochrony danych: 
iod@wsse.krakow.pl; telefon: (12) 25-49-405.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b, art.  9 
ust. 2 lit. a Rozporządzenia (UE) 2016/679 w celach związanych z zawarciem i realizacją 
umowy zlecenia na  wykonanie badań i pomiarów laboratoryjnych. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla potrzeb wykonania 
umowy w zakresie określonym przepisami art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 
Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy i nie wykonanie badań i 
pomiarów. 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i b Rozporządzenia (UE) 
2016/679 i zgodnie z jego treścią. 

7. Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy a po jej ustaniu przez okres  
5 lat1 lat zgodnie z symbolem jednolitego rzeczowego wykazu akt nr 9052 i 907 
Załącznika nr 5 – Jednolity rzeczowy wykaz akt organów zespolonej administracji 
rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy – do rozporządzenia 
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 (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) oraz  
art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.). 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia (UE) 2016/679.  

                                                           

1 9052 – Zlecanie wykonania badań – 5 lat 


