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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

W PRZEMYSLU
ul. Mariacka 4
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Paristwowy Powiatowy InspektorSanitarny w PrzelnySlttttapodstawie $ 2l ust.8, $22 trst. l. t-tst.2.

ust. 3. ust. 4 pkt. 1 rozporzqdzerria Ministra Zdrowia z clnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakoSci wody

przg7laczonej do spozyc ia przez ludzi (Dz. lJ. z 2017 r. poz. 2294 z poln.zn.), infonnr.lje, ze w nr iesi4cach

kwiecief -listopad 2020r. pobral pr6bki wody z wodociqgu Orly (pr6bki wody znadzortt sanitarnego i

kontroli wewngtrznej ) i otrzyrnal nastgpLrj4ce sprawozdania z badania wody:

6.04.2020r.

DL.LFIK.P.9052.2.116.2020 rniejsce poboru: Orly - SUW, Orly -Urz4d Grniny

8.06.2020r.

DL.LHI(.P.9052.i.31 .2020,DL.LHK.P.9052.2 .197.202A rnie.isce poboru: Malkowice - szkola, Crly - Urzqd

Grniny, , Orly - Zespol Szkolno - Przedszkolny zOddzialarni Integracyjnyrni

8.09.2020r.

DL.t,l{K.P.9052.1.71.2020 mieisce poboru: Malkowice - szkola, Orly - Zespol Szkolrro - Przedszkolny z

Oddzialarn i Integracyjnyrni

16.11.2020r.

DL.LHK.P.9052.1.123.2020, DL.LHKP.9052.2.446.2020,D\.LHK.9052.2.415.2020 rnieisce poboru: Ot'ly

- SUW Orly - Urz4d Gminy

kt6re wykazaly. ze:

woda z wodoci1gu Orty odpowiada wymogom okreSlonym w zalqczniku nr 1 do rozporzqdzenia

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spo2ycia przez

ludzi (Dz. U.z2017 r. poz. 2294 zp6Ln,zm.)

Ocena powylsza stLtzy do przekazania W6jtowi Grniny Orly oraz

Wodnych w Orlach infonnacji o jako5ci wody z wodoci4gu w Orlach

konstrrnent6w o jakoSci wody do spozycia dostarczanej przez wlw wodoci4g.
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Otrzymujq:^

(lGrninnf ZaktadUstug Wodnych ul. W. Witosa 11,37-716 Orly

2. W6jt Gminy Orly

3. ala

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I{calizu.f 4c obowiqzek o kt6rym mowa w art. I 3 ust. I i 2 rozporz4dzen ia Pallamentu Europe.jskiego i Rady (UE,) 20161679 z.

tlttiit2T krvietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi4zku zprzetwatzaniern danych osobowych i w spr.awie

sivobodnego przeplyrvtr takioh danych oraz uchylenia dyrektywy g5l46lWE (og6lne rozporz4dzenie o ochronie clanych),

z\viincgo dale.i ,.l{ODO" inlbrlnu.ig, 2e:

Administratorem danych osobo'uv1,gh iest Paristwowy Por.viatowy Inspektor Sanitar.ny rv pr.zemySlu, ul. Mariacka 4,37-700

l)r'zerny(1.

Dane osobowc prz.etwarz nc s4 rv celach:

it) rculizac'iibie24cego ltrb zapobiegawczcgo nadzoru sanilarnego zgodnie zuslaw1zdnia l4 marca 1985r. o paristwowc.i

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

b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i adrninistracyjnych w interesie publicznyrn

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

osohotn. kt(rrych danc s4 przetwarzane przyslugu.i4: plarvo ilostgpu do swoich clanych, prawo otrzyrnania kopii clanych

osobotr'1'chpodlcga.i4cl'chprzetrvtrrzanitt, prarvo dosprostowania(poprarviania)swoichdanych. prawodousunigciadanych.

plau'o clo trgt'aniczenia przetwarz.ania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do

wrriesicnia skalgi do l)rezesa [Jrzgclu Ochrony Danych Osobowych,

l)anc osobotve bgd4 przctrvarzanc pvc?, okrcs wskazany rv przepisaclr o narodowyrn zasobie archiwalnynt i archiwach. Dane

osttbotre mog4 zostai pt'zeka71'\\,4n9 nastgpu.j4cyrn odbiorcom: operatorom pocztowyu.r ikurierom. Dane mog4 by,i

1rt'zekazytvanc 16rvnioz instl'ttrc.iom okrc5lonym prz.ezprzepisy' prawa oraz poclwykonawcom (podmiotom pr.zetwarzai4cynr)

np. lirmont inlbrnlatycznym wykonujrlcym uslugi nd rzecz. Administratora. Poclanie danych osobowych.lest wymagane

obligakrlyjnic przez Aclrninislratora. !v celu lealizac.ii bie24cego lub zapobiegawczego naclzoru strnitar.nego na p.dstawie

us(a\\'),o l)aristu,ou'e'j Inspckc.ji Sanit.arne.i. W spr.arvie ochr.on1, srvoich danych osoborvych tno2e pani/pan skontaktowai sig z

l n spek tolern Och lony Danych p(\prz.et c-rna i l : iod(gpsse. przernys l.pl
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