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Przemy5l, dni .grudnia 2021r-

ocENA.nxoScr woDY

pafistwowy powiatowy lnspektor Sanitamy w Przemy5lu na podstawie $ 2l ust.8, $22 ust. l, ust. 2,

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

przeznaczonej do spo2yciaprzezludzi(Dz.lJ.22017 r.pot.2294 zp62n.zm.), informuje, ze w miesi4cach

kwiecierf, - listopad 212lr.pobral pr6bki wody z wodoci4gu Orty (pr6bki wody znadzoru sanitarnego i

kontroli wewngtrznej ) i otrzymal nastgpuj 4ce sprawozdani a z badatia wody:

12.04.2021r.

DL.LHK.P.9OSZ.\.t3.2021, DL.LHK.P.}O52.2.7O.2O21 miejsce poboru: Orty - SUW, Orly -Utzqd Gminy

15.06.202k.

DL.LHK.P.9052.2.186.2021, miejsce poboru: Orty - Urz4d Gminy, , Orty -Zesp6l Szkolno - Przedszkolny

z O ddzialami I nte gracYj nYm i

3.08.2021r.

DL.LHK.P.9052.2.260.2021, miejsce poboru: Orfy - SUW

21.09.2021n

DL.LHK.p.90521.66.2021 miejsce poboru: Malkowice - Szkola Podstawowa, Orly - Zesp6l Szkolno -
Przedszkolny z Oddzialami Integracyjnymi

15.l1.202lr.

DL.LHK.P.9O52.t.88.2O2l, DL.LHK.P.9052.2.415.2021, DI.LHK.9052.2.252.2021 miejsce poboru: orly -
Urz4d Gminy, Malkowice - Szkola Podstawowa

kt6re.urykaz..2e:

woda z wodoci4gu Orly odpowiada wymogom okreSlonym w zalqczniku nr 1 do rozporzqdzenia

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

ludzi (Dz. lJ. z 2011 L poz. 2294 z p6in.zm.)

Ocena powyZsza slu2y do przekazania W6jtowi Gminy Orly oraz Gminnemu Zakladowi Uslug

Wodnych w Orlach informacji o jakoSci wody z wodoci4gu w Orlach jak r6wniez poinformowaniu

konsument6w o jakosci wody do sporycia dostarczanej przezwlw wodoci4g.
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizuj4c obowi4zek o ktdrym mowa w art. 13 ust. I i 2 roryorz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (uE) 2016/67g z
dnia27 kwietnia 2016 r' w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku zprzetwaruaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy g5/46lwE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie danych),
zwanego dalej ,.RODO" informujg, 2e:

Administratorem danych osobowych jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w przemyslu, ul. Mariacka 4, 37-7oo
PrzemySl.

Dane osobowe przetwarzane s4 w celach:

a) realizacii bieaqcego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustaw4 zdnia I 4 marca I 9g5r. o panstwowej

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

b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznychi administracyjnych w interesie publicznym
(podstawa z art. 6 ust. I lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

osobom, kt6rych dane sq przetwanane przyslugu.i4: prawo dostgpu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych
osobowych podlegaj4cych przetwatzaniu' prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunigcia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania' prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniadanych osobowych, prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe bgdqprzetwarzaneprzezokres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane
osobowe mog4 zostai przekazywane nastgpuj4cym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mog4 byi
przekazywane r6wniez instytucjom okreslonym przez przepisy prawa orazpodwykonawcom (podmiotom przetwarzaj*cym)

np' firmom informatycznym wykonuj4cym uslugi na rzecz Administratora. podanie danych osobowych jest wymagane
obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bie24cego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie

ustawy o Paristwowej Inspekcji Sanitamej. w sprawie ochrony swoich danych osobowych moze pani/pan skontaktowai sig z
I nspektorern Ochrony Danych poprzez e-mai I : i od@psse. przemysl.pl


