Wągrowiec,…………………

..…………………………………………......
imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy
……………………………………………….
adres
……………………………………………….
nr telefonu
………………………………………………
NIP
REGON
………………………………………………
imię i nazwisko pełnomocnika
………………………………………………
nr tel. kontaktowego

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49,
62-100 Wągrowiec
tel. 67- 2685680
WNIOSEK
Zwracam się o przeprowadzenie oględzin i wydanie opinii sanitarnej w celu rejestracji w:
…………………………………………………………………………………………………….
dotyczących pomieszczeń obiektu zlokalizowanego (adres):
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
w którym ma rozpocząć działalność (właściwe podkreślić) :
1. Punkt przedszkolny / Zespół wychowania przedszkolnego.
2. Publiczne przedszkole / Niepubliczne Przedszkole.
3. Szkoła/Inna placówka oświatowa.
Wybrane dane dotyczące obiektu :
- liczba i wielkość (w m ²) pomieszczeń (sale zabaw/sypialnie/sale dydaktyczne):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
- planowana liczba dzieci/młodzieży:…………………………………………………………….
……………………………….
podpis wnioskodawcy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
[dalej
PPIS]
we
Wągrowcu
z
siedzibą
we
Wągrowcu
przy
ul. Gnieźnieńskiej 49, kod pocztowy: 62-100 Wągrowiec.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magdalena Walczak, z którym można się
kontaktować za pomocą poczty elektronicznej psse.wagrowiec@pis.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe, będą przetwarzane (w celu załatwienia wniesionej przez Panią/Pana
sprawy), zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO.
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4.
5.
6.

7.

8.
9.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na
podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz.217).
Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez PPIS
we
Wągrowcu
oraz
ich
sprostowania,
kontaktując
się
osobiście
w siedzibie przy ul. Gnieźnieńskiej 49, we Wągrowcu lub w inny sposób umożliwiający
zweryfikowanie tożsamości (np. przesyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym na adres poczty elektronicznej psse.wagrowiec@pis.gov.pl lub przesyłając
wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym na adres
skrytki ePUAP: /PSSEWagrowiec/SkrytkaESP
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa podania danych może skutkować odmową
wydania decyzji dotyczącej wniesionej sprawy.
PPIS we Wągrowcu nie będzie profilować Pani/Pana danych osobowych oraz podejmować wobec
Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji w oparciu o przetwarzane dane osobowe.

……………………………………………………
d ata i c z yte l n y p o d p is wnio s ko d a wc y

Załączniki:
1. Kserokopia dokumentu (KRS, wpis Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG).
2. Kserokopia tytułu prawnego do lokalu.
3. Kserokopia wyniku badania oświetlenia lokalu zgodnego z Polską Normą
4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego skuteczność wentylacji grawitacyjnej i/lub
wentylacji mechanicznej
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