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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik do zlecenia) 

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”, Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Krakowie, 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76, informuje Panią/Pana w związku z 

realizacją zlecenia wykonania badania, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych są: 
1) 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 (zwana dalej „WSSE”),  

2) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, ul. K. Makuszyńskiego 9, 31 - 752 

Kraków, tel. centrala: (12) 644-91-33, adres e-mail: psse@pssekrakow.pl, strona 
internetowa: www.pssekrakow.pl  skrytka w ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP (zwana dalej 

„PSSE”),   

− jako podmioty współadministrujące.  
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 

 

Inspektor ochrony danych 

WSSE PSSE 

iod@wsse.krakow.pl  

telefon: (12) 25-49-405 

iod@pssekrakow.pl 

(12) 644-91-33 wew. 126; 

 

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 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.) i pkt 1 oraz pkt 8 załącznika 1 Standardy jakości w 

zakresie czynności laboratoryjnej diagnostyki medycznej, w tym immunologii medycznej, oceny ich 

jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań do 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla 

medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1665 ze zm.) a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie zawarcie umowy  

i nie wykonanie badań. 

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. W przypadku uzyskania wyników dodatnich w kierunku określonych biologicznych czynników 

chorobotwórczych Pani/Pana wyniki zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia  
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 151) zostaną przekazane do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Krakowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 9, 30-001 Kraków,  
a w przypadku konieczności potwierdzenia prawidłowości rozpoznania zakażenia lub choroby 

zakaźnej ośrodkowi referencyjnemu lub jednostce badawczo-rozwojowej zgodnie z art. 9 ustawy  

z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  
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8. Dane będą przechowywane przez okres trwania umowy a po jego ustaniu przez okres: 
 

Dane przechowywane w WSSE  Dane przechowywane w PSSE  

5 lat1 lub 202 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.) 

 Dane przetwarzane przez administratora 
przechowywane są zgodnie z odpowiednimi 

symbolami obowiązującego w PSSE w 
Krakowie jednolitego rzeczowego wykazu akt 

określającymi kategorię archiwalną (zgodnie z 

rozporządzeniem 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.)). 

i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  
(tekst jednolity Dz. z 2017 r., poz. 1318 z późn. zm.). 

  

9. 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 

2  907 – Dokumentacja medyczna w inspekcji sanitarnej – 20 lat (po upływie okresu przechowywania 

ekspertyza archiwalna)  


