Klauzula informacyjna
dla producentów/exporterów/importerów/przewoźników
dotyczy granicznych kontroli sanitarnych wykonywanych
-

w Granicznym Punkcie Kontroli Sanitarnej i Laboratoryjnej w Korczowej,

-

w Granicznym Punkcie Kontroli Sanitarnej w Medyce

"Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Graniczny Inspektor Sanitarny w
Przemyślu z siedzibą przy ul. Mariackiej 4, 37-700 Przemyśl. Dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych: ul. Mariacka 4 37-700 Przemyśl, tel. 16 6782786 wew. 18, e-mail:
bip_gsseprzemysl@interia.pl.
Przetwarzanie podanych danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1)) na podstawie:
- Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017 roku
poz. 1261 ze zm.),
- Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia (t.j. Dz.U. z
2018 r. poz. 1541),
- Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z
prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i
dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004 str. 1 ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne rozdz. 3 t.45 str.200 ze zm.),
- Zarządzenia nr 132/2014 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 czerwca 2014 r. w
sprawie procedury urzędowej kontroli spełniania wymagań zdrowotnych przez żywność oraz
materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością objęte kontrolą graniczną,
- Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z
2018 r. poz. 217 ze zm.).
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, osoba, której dane dotyczą jest
zobowiązana do ich podania, konsekwencją ewentualnego ich niepodania jest niemożliwość
przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej.
Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione organom nadzoru i kontroli oraz
laboratorium wykonującemu badania pobranych próbek, a w szczególnych przypadkach
przekazane do Systemu Informowania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych RASFF.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania

w związku z jej szczególną sytuacją, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego. Zebrane dane nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.”

