.................................................
.................................................
(imię i nazwisko)
Oświadczam, ze w związku ze zleceniem badania bakteriologicznego materiału biologicznego
zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez
Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Łomży moich danych osobowych wskazanych w tej
klauzuli.
.................................................
(data i czytelny podpis)
* niepotrzebne skreślić
Klauzula informacyjna:
1) Administratorem danych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Księcia Janusza
l/1,18-400 Łomża.
2) Dane kontaktowe Administratora Bezpieczeństwa Informacji/Inspektora Ochrony Danych
w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży: uI. Dworna 21, 18-400 Łomża, pokój
nr 27a, e-mail: iod@psselomza.pl, telefon (86)2165201(02);
3) Dane są przetwarzane w związku z realizacją zleconego badania bakteriologicznego materiału
biologicznego, na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 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);
4) Dane podlegające przetwarzaniu: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, obywatelstwo,
płeć, adres miejsca zamieszkania;
5) Dane mogą być przekazane:
instytutowi badawczemu, ośrodkowi referencyjnemu, wojewódzkiej stacji sanitarnoepidemiologicznej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej - w przypadku przekazywania
do nich materiału klinicznego lub wyizolowanego biologicznego czynnika chorobotwórczego w celu
przeprowadzania dalszych badań;
6) Dane będą przechowywane przez okres 20 lat, zgodnie z przepisami określającymi okres
przechowywania dokumentów w celach archiwalnych;
7) Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich
sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu
do przetwarzania danych;
8) Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa;
9) Podanie danych zawartych w formularzu jest wymogiem wynikającym z rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów
diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1665 2 późn. zm.). Nie podanie danych
może uniemożliwić wykonanie zleconego badania i skutkować odmową jego wykonania;
10) Dane objęte zleceniem na badanie bakteriologiczne, wprowadzone do systemu informatycznego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łomży, nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany ani nie będą poddane profilowaniu.

