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Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemy6lu na podstawie $ 21 ust.8, $22 ust. 1, ust. 2,

urst. 3. ust. 4 pkt. 1 rozporzqdzenia MinistraZdrowiaz dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako6ci wody

przeznaczonej do spoZyciaprzezludzi (Dz.lJ.22017 r. pol.2294 zp62n.zm,), informuje, ze w miesi4cach

kwiecieri - listopad 2022r.pobral pr6bki wody z wodoci4gu Niziny (pr6bki wody z nadzoru sanitarnego i

kontrol i wewngtrznej ) i otrrym al nastEpuj 4ce sprawozdani a z badania wody :

tt.04.2022

DL. LHK. P. 9 O 52.2.1 ll .2022 miejsce pob oru : Niziny - o czy szczalni a sciek6w ;

25.04.2022r.

ov4o7lPS/LM 122

9.05.2022r.

rniejsce poboru: Niziny - Oczyszczalnia Sciekow;

DL.LHK.P.2 .149.2022, DL.LHK..9052.2.102.2022 rniejsce poboru: Niziny - suw,

7.06.2022r.

DL.LHK.P.9052.1.38.2022 miejsce poboru: Niziny - SUW Niziny - Szkola Podstawowa,

9.08.2022r.

DL.LHK.P.9052.2.287 .2022 rniejsce poboru: Niziny - oczyszczalnia sciek6w,

4.10.2022r.

DL.LHK.P.9O52.l.65.2022,rniejscepoboru:Niziny -OczyszczalniaSciek6w,Niziny-SzkolaPodstawowa.

23.11.2022r.

DL.LHK.P.p052.2.441.2022 miejsce poboru: Niziny SUW, Niziny Szkola Podstawowa

kt6re wykazaly. ze:

woda z wodociqgu Niziny odpowiada wymogom okreSlonym w zalqczniku nr 1 do rozporzqdzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako5ci wody przeznaczonej do spoiycia przez

ludzi (Dz. U.220t7 r. po2.2294 zp6fln.zm.)

Ocena powyZsza sluzy do przekazania W6jtowi Gminy Ofiy otaz

Wodnych w Orlach infonnacji o jakoSci wody z wodoci4gu w Nizinach

konsurnent6w o jakoSci wody do spoZycia dostarczanej przezwlw wodoci4g.

Grninnemu Zakladowi Uslug

jak rowniez poinformowaniu



Otrzymujg:

l. Grninn), Zaklad ljslug wodnych ul. w. witosa I l,37-7 16 orly

2. W6jt Gminy Orly

a
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizqi4c obowi4zek o ktoryn mowa w art l3 ust. I i 2 rozpon4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r rv sprarvie

oclrrony osob fizycmych w mi?u*n zprzetwazmiem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywr takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lwE

(ogolne rozporz4dzenie o ochronie danych;, ruanego dalej ,,RODO,, infonnujg, ze:

Administratorem danych osoborvych jest Panstwouy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Przernyslu, ul. Mariacka 4, 37-700 przemysl

Dane osobowe przetwazane s4 w celach:

a) realizacji bie24cego lub zapobiegawczego nadzoru sanitamego zgodnie z ustaw4 z dnia 14 marca 1985r o parishvowej lnspekcji Sanitamej (podstawa

art. 6 usr. I lit. c. ei art 9 usr.2 lit. b . g, h, i, j RoDo),

b) archiwalnych' naukowych' dowodowych, statystycznych, analitycznych iadrninishacyjnychw interesiepublicznym (podstawa zart.6 ust. I lit. c i art.9

ust.2lit. j RODO).

osobom, ktorych dane s4 przetwarzane przysluguj4: prawo dostgpu do swoich danych, prawo otzymania kopii danych osobouych podlegaj4cych pzetwaraniu,

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usrurigcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prarvo do wniesienia sprzeciwu wobec

przelwanania danych osobowych, prawo do miesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osoborvych

Dme osoborve bgd4prrelwalzaie pnez okres rvskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osoborye mogq zosta6 przekzywane

nastgpqj4cyrn odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom Dme mog4 byc przekzywaue r6wniez instytucjorn okreslonyn pnez ptzep'y prarva oraz

podwykonarvcom (podmiotom przehvazaj4cym) np fimorn infonnatycayn wykonuj4cym uslugi na rzecz Adrninistratora. podanie darych osobowych jest

Sanitamej w sprarvie ochrony swoich danych osobowych mo2e Pani/Pan skontaktowa6 sig z lnspektorem ochrony Danych popzez e-rnail:
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