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Paristwowy Powiatowy lnspektor Sanitamy w PrzemySlu na podstawie $ 2l ust.8, $22 ust. l, ust. 2,

ust. 3. ust. 4 pkt. 1 rozporzqdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako5ci wody

przeznaczonej do spoZycia przez ludzi (Dz.lJ. 22017r. poz. 2294 z p62n.zm.), informuje, ze w miesi4cach

luty- listopad2D2lr. pobral pr6bki wody z wodoci4gu Olszynka (pr6bki wody z nadzoru sanitamego i

kontroli wewngtrznej ) i otrrymal nastgpuj4ce sprawozdaniazbadania wody:

16.02.2021r.

DL.LHK.P.9052.l.5.2021miejsce poboru: Olszynka - SUW, Tr6jczyce - oczyszczalnia Sciek6w

12.04.2021r.

DL.LHK.P.9052.2.71.2021 miejsce poboru: Ols4mka - SUW, Tr6jczyce - oczlszczalnia Sciek6w

15.06.2021n

DL.LHK.P.9052.1.33.2021 miejsce poboru: Olszynka - SUW, Tr6jcnlce- oczyszczalnia Sciek6w

19.07.2021r.

DL.LHK.P.9052.1.51.2021 miejsce poboru: Madkowice 2 - Masamia

21.09.2021n

DL.LHK.P.9052.2.323.2021 miejsce poboru: Olszynka - SUW, Tr6jczyce- oczyszczalnia Sciek6w

15.ll.202lr.

DL.LHK.P.9052.2.414.202l,DL.LHK.9052.2.253.202lmiejscepoboru:Olszynka- SUW

ktorewykaz*^2e:

woda z wodoci4gu Olsrynka odpowiada wymogom okreSlonym w zalqczniku nr I do rozporz4dzenia

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

ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z pdLn.zm.)

Ocena powyZsza slury do przekazania W6jtowi Gminy Orly oraz Gminnemu Zakladowi Uslug

Wodnych w Orlach informacji o jakoSci wody z wodoci4gu w Olszynce jak r6wnie2 poinformowaniu

konsument6w o jakoSci wody do spoZycia dostarczanej przezwlw wodoci4g.
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DAhIYCH OSOBOWYCH

Realizuj4cobowiqzekokt6rymmowawart. 13ust. li2rozporz4dzeniaParlamentuEuropejskiegoiRady(UE)201 616TgzdnialTkwietnia

20 I 6 r' w sprawie ochrony os6b fi zycznychw zwiqzkuzprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO,, informujg, 2e:

Administratorem danych osobowych jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w przemySlu, ul. Mariacka4, 37-700pruemyil.

Dane osobowe przetwaruane sq w celach:

a) realizacji bie24cego lub zapobiegawczego nadzoru sanitamego zgodnie z ustaw4 z dnia 14 marca 1985r. o paristwowej Inspekcji

Sanitamej (podstawa aft. 6 ust. I lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b , g, h, i, j RODO),

b) archiwalnych' naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i adrninishacyjnych w interesie publicznym (pod stawa z art.

6 ust. I lit. c iart.9 ust.2lit. j RODO).

osobom, kt6rych dane s4 przetwarzane przysluguj4: prawo dostEpu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych

podlegaj4cych ptzetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunigcia danych, prawo do ograniczenia

pzetwazania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniai danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzgdu

Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe bgd4przetwarzane pizez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnyrn i archiwach. Dane osobowe mog4

zostae przekazywane nastgpuj4cym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mog4 byd przekazywane r6wnie2 instytucjom

okreSlonym przezprzepisy prawaoraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzaj1cym) np. firmom informatycznym wykonuj4cym uslugi na

rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Adrninistratora, w celu reatizacji biez4cego lub

zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitamej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych

mo2e Pani/Pan skontaktowai sig z Inspektorem ochrony Danychpoprzeze-mail: iod@psse.przemysl.pl
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