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paristwowy Powiatowy lnspektorSanitarny w Przemy5lLtnapodstawie $ 2l Lrst.8. $22 Ltst. l, ust.2.

ust.3. ust.4 pkt. I rozporzqdzenia MinistraZdrowiazdria 7 grudnia 2011r. w sprawieJakoSci rvody

przeznaczotlej do spoZyc ia przez.ludzi (Dz. tJ. z 2017r. poz. 2294 z pofltlzn.). infot'm uje, ze w miesiqcach

luty- listopad 2020r. pobral pr6bki wody z wodociqgu Olszyrika (pr6bki wody z tradzoru sanitantego i

kontrol i wewn gtrznej ) i ot rzy rnal nastE puj 4ce sprawozdani a z badania wody:

3.02.2020r.

D1-.LHK.p.9 052.1.7 .2020 rniejsce poboru: Olszynka - SUW Waclawice/Ttolczyce - oczyszczalnia Sciek6w

6.04.2020r.

DL.LrIK.p.9052.2.ll7.2O2O mieisce poboru: Olszynka - SUW, Wactawice/Trdiczyce - ocz.yszczalnia

Sciek6w

28.05.2020r.

D L.LHK.P.9 052.1 .26.2020 rnieisce poboru: Kosienioe 62 - Przedszkole.

8.06.2020r.

DL.LHK.p.9 052.1.30.2020 rniejsce poboru: Olszynka - SUW Waclawice/Tr6jcz1'ce - oczysz.czahtia Sciek6ra'

8.09.2020r.

Dt,.LHK.p.g052.2.376.2020 rniejsce poboru: Olszynka - SUW, Wactawice/Tr6jczyce - oczyszczalnta

Sciek6w

16.ll.202Or.

DL.LHK.P.9052.2.445.2020, DL.LHK.9052.2.418.2020 rnieisce poboru: olszynka - suw

kt6re wykazaly. ze:

woda z wodoci4gu Olszynka odpowiada wymogom okreSlonym w zalqczniku nr 1 do rozpotz4dzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spoiycia przez

ludzi (Dz. lJ. z 2017 r. poz. 2294 z p6tn.zm.)

konsrrnrent<1w o jakoSci wody do spozycia dostarczane.i prz.ezwlw wodociqg-

Z-a

*-'yr4,6- I i;:l;:if r:,:rr";" ^ "' ^

Wodnych w Orlach informacji o jakoSci wody z wodoci4gu w Ols



Otrzvmuia:" " 

G,ninny Zaklad Ustug Wodnych ul. W.

2.W6it Grniny Orly

3. ala

Witosa 11,37-716 Orly

INFORMACJA O PRZETWARZANTU DANYCH OSOBOWYCH

Ilcaliztrj4cobowi4zckoktorynllllowawart l3ust. li2rozporz.EJzeniaParlarnentuEuropejskiegoiRady(tJE)2016/6T9zdnia2Tklvietnia

2016 r' w sp|awic ochrony osob lizycznych w zwiqzkuzprz.etwarzarriem danych osobou,ych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych

oraz ttcltylcnia dyrektyu'y 95l46lwtl (o96lne rozporzqdzenie o ochronic danych), zwatiagodalej .,ltoDo'' inlbrrnujg,2e:

Adnrinistralolcttr danych osobowychjest Panstrvowy Powiatowy Inspektor Sanilanry w Przenrydlu. ul Mariaoka 4,37-looprzerrrvsl

I)artc usoborvc przelrvarzanc s4 lv celach:

a) tcalizac-ii biezqcego ltrb zapobiegarvczego ttadzoru sanitarnego z.god[rie z, ustawq z dnia l4 rnarca l9g5r, o Panstrvowej lnspekoji

Sanitanrc.j (podstawa ar.t 6 ust. I lit c, c; ar1 9 ust,2 lit b, g, h, i, I RODO),

b) archiwalnych, naukowyolt. clowodowych, statystycznych, analilycznych i adnrinistracyjnych w inter.esie publicznyrn (podstawa z art,

6 ust I lit. c iarr,9 ust.2lit. j RODO)

osoboln, kt(irych dal)e sq l)rzetwarzarlc przyslugui4: prawo clostgpu do srvoioh danych, prawo otrzynrania kopii danyr:h osoborvych

podlcgtlitlcl'ch Przettvarzattiu' ptarvo do spros!.owania (poprarviania) srvoich danych, prawo do usunigcia danych, prawo do ograniczcnia

;.rtzotwatzattia' pt'awo do rvnicsicnia sprzccirvtt wobec przetlvarzania danych osobowych, plarvo do wrriesienia skargi do prezesa [Jrzcdu

Ochrony Darrl uh Osobolvych

I)itnc osobort'e bg<14 przctwarzar,e pil.ez. okrcs u'skazany w przepisaclr o narodowyur zasobic archiwalnynr i archiwach. Dane osobowe mog4

rzccz Adnlinistratora l\)danic danl'c5 ot.rnoln'ych jest wymagane obligatoryjnie przez Adnrinistratora, !y celu realiz.ar:.li bie2qcego lub

ntoTc [)attt/[)an skontaktou'ac sig z lrrspektolern Ochrony l)anych poprzez c-mail: iotl(r)psso przemysl pl v

. , A"/ /- i.""""r<-4 ?4od/'ft?./tz" i :r:;::l:,,:r'1,."?""",^


