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……………………….. dnia ………………………..

adres/ pieczęć zleceniodawcy

LABORATORIUM BADANIA ŚRODOWISKA PRACY
PSSE W KROTOSZYNIE UL. FLORIAŃSKA 10
63-700 KROTOSZYN
TEL. (62) 725 32 34 wew. 36
FAX (62) 722 05 91

E-mail: laboratorium.higieny.pracy@psse-krotoszyn.pl
Dane zleceniodawcy :
NIP ......................................................
Nr PKD ................................................
Telefon kontaktowy .............................

ZLECENIE
na wykonanie badań / pomiarów na stanowiskach pracy
w celu oceny zgodności z wartościami dopuszczalnymi
Rodzaj badania / pomiarów

Zaznacz
właściwe
x

Ilość
stanowisk

Hałas
Zapylenie
Oświetlenie
Mikroklimat
Krzemionka krystaliczna
Metale (Mn/Fe/Cu/Ni/Cr…) metodą ASA
Lotne związki organiczne na różnych stanowiskach pracy
i inne specjalistyczne badania ……………………….…..

Laboratorium Badania Środowiska Pracy posiada akredytację PCA Nr AB 1065.
Zakres akredytacji podany na stronie internetowej PSSE Krotoszyn.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z metodami badawczymi zawartymi na stronie internetowej
(www.psse-krotoszyn.pl), według których będzie realizowane niniejsze zlecenie oraz z możliwością
uczestnictwa jako obserwator w Laboratorium podczas wykonywania analiz.
Zapoznałem/am się z informacją o ochronie danych osobowych umieszczonych na stronie 2
i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PSSE w Krotoszynie.
.........................................
data i podpis zleceniodawcy
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Informacja o ochronie danych osobowych
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krotoszynie, przy ul. Floriańskiej 10, zwana dalej „PSSE”, jako administrator
danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania,
a w szczególności:
• imiona i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, numery telefonów, firma reprezentowanego podmiotu,
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
• w przypadku przedsiębiorców wnioskujących o udzielenie limitu kredytowego przez PSSE przetwarzamy również dane zawarte
w dokumentach finansowych.
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:
• zawarcia i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności
wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
• realizacji obowiązków PSSE przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz
dokumentów księgowych,
• ochrony praw PSSE zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów
windykacyjnych i procesów sądowych,
• weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej przy udzielaniu Państwu limitu kredytowego jak również
w celu zabezpieczenia należnych PSSE płatności, uzasadnionego interesu PSSE w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług PSSE,
• przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa
osobnych zgód.
PSSE może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
1. podmiotom, z którymi PSSE ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji praw i obowiązków
PSSE przewidzianych przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu PSSE w rozumieniu przepisów o ochronie
danych osobowych; w szczególności PSSE może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy
windykacyjne, biura rachunkowe, firmy pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług
marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z PSSE umów do stosowania odpowiednich
organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich wyłącznie
w zakresie i czasie określonymi przez PSSE,
2. organom nadzorującym, organom kontrolującym, organom władzy, organom podatkowym i innym osobom trzecim w przypadku
gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.
PSSE zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa
dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez PSSE i podmioty związane umową na powierzenie przetwarzania danych,
wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających
z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym
podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i PSSE.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście
Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
lub organu będącego jego następcą).
Ponadto, macie Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od PSSE potwierdzenia, czy
przetwarzane są jej dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. PSSE dostarczy Państwu
na żądanie bezpłatnie informację o Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne informacje, o
które zwrócą się Państwo, PSSE może pobrać opłatę rekompensującą koszty obsługi żądania.
2. sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą. Mają
Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, uwzględniając cele przetwarzania.
3. usunięcia danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym") - mają Państwo prawo żądania, zgodnie z przepisami prawa,
niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a PSSE ma obowiązek bezzwłocznie usunąć takie Dane
osobowe,
4. ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych tylko i wyłącznie do określonych celów,
5. przenoszenia danych osobowych – macie Państwo prawo otrzymać dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez PSSE
w formacie standardowym oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu podmiotowi,
6. sprzeciwu - po spełnieniu warunków przewidzianych przepisami mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych przez PSSE.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z PSSE: 63-700 Krotoszyn, ul. Floriańska 10,
tel 62 725 32 34. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@psse-krotoszyn.pl

