WYKAZ REJESTRÓW PROWADZONYCH
W POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W WAŁBRZYCHU
Aktualny na dzień 01.12.2021 r.

Lp.

Nazwa
rejestru/ewidencji

Komórka
prowadząca /
sposób prowadzenia

Informacje w rejestrze

Podstawa prawna

Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i
żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz.
2021z późn. zm.), rozporządzenie
(WE) nr 852/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie
higieny środków spożywczych
(Dz.Urz. UE L 139
z 30.04.2004 r.)

1.

Rejestr zakładów
podlegających urzędowej
kontroli organów
Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Oddział
Bezpieczeństwa
Żywności, Żywienia i
Przedmiotów Użytku/
forma elektroniczna

Nr wpisu, data wpisu, wnioskodawca,
nr Pesel, NIP, Nr zezwolenia, Nr
KRS, nazwa zakładu, siedziba
zakładu, rodzaj –zakres, data
rozpoczęcia działalności, informacja
o kontroli, decyzja o wygaśnięciu

2.

Rejestr przypadków zakażeń
i zachorowań na chorobę
zakaźną

Oddział Epidemiologii/
forma elektroniczna

dane osoby zakażonej, chorej lub
zmarłej z powodu choroby zakaźnej,
a także osób narażonych na chorobę
zakaźną lub podejrzanych o
zakażenie lub chorobę zakaźną:
imię i nazwisko; data urodzenia;
numer PESEL lub rodzaj i numer
dokumentu potwierdzającego
tożsamość; płeć; obywatelstwo;
dane o kraju pochodzenia;
adres miejsca zamieszkania;
informację o podejrzeniu lub
rozpoznaniu choroby zakaźnej lub
zakażenia lub ich wykluczeniu; data
i przyczyna zgonu, jeżeli dotyczy;
dane mające znaczenie dla nadzoru
epidemiologicznego oraz
zapobiegania chorobom zakaźnym

Sposób udostępniania

W trybie ustawy z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1598 z późn. zm.)

Rejestr zawiera zbiór danych
osobowych. Przetwarzanie,
w tym udostępnianie danych
z rejestru, odbywa się zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1182 z późn.
zm.)
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i zakażeniom i ich zwalczania,
zgodnie z zasadami wiedzy
medycznej, które są uzależnione od
rodzaju choroby lub zakażenia
3.

Rejestr chorób zawodowych
i rejestr skutków tych chorób

Oddział Higieny Pracy

4.

Rejestr skarg i wniosków

Radca Prawny/forma
elektroniczna

Dane o pracownikach lub byłych
pracownikach zatrudnionych przez
pracodawców prowadzących
działalność na obszarze objętym
zakresem działania PPIS w
Wałbrzychu, zawierający dane osoby
chorej, tj. imię i nazwisko, data i
miejsce urodzenia, adres
zamieszkania, numer PESEL, dane
pracodawcy, miejsce zatrudnienia lub
wykonywania pracy, w którym
wystąpiło narażenie zawodowe
będące powodem zgłoszenia
podejrzenia choroby zawodowej,
pełna nazwa choroby zawodowej,
której dotyczy zgłoszenie, pozycja w
wykazie chorób zawodowych
określonym w przepisach w sprawie
chorób zawodowych, czynniki
narażenia zawodowego, które
wskazuje się jako przyczynę choroby
zawodowej, okres narażenia
zawodowego, data i nr decyzji
Data wpływu, data i nr pisma, od
kogo, treść, komu przydzielono do
załatwienia, korespondencja w
sprawie, ostateczne załatwienie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 1 sierpnia 2002 r. w
sprawie sposobu dokumentowania
chorób zawodowych i skutków
tych chorób (Dz. U. z 2013 r. poz.
1379 z późn. zm.)

Rejestr zawiera zbiór danych
osobowych. Przetwarzanie,
w tym udostępnianie danych
z rejestru, odbywa się zgodnie
z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1182 z późn.
zm.)

Kodeks postepowania
administracyjnego
(Dz. U. z 2021r., poz. 735)

Rejestr zawiera zbiór danych
osobowych. Przetwarzanie,
w tym udostępnianie danych
z rejestru, odbywa się zgodnie
z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1182 z późn.
zm.)
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5.

Rejestr petycji

Radca Prawny/rejestr
elektroniczny

Data wpływu, data i nr pisma, od
kogo, treść, komu przydzielono do
załatwienia, korespondencja w
sprawie, ostateczne załatwienie

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz.
870).

6.

Rejestr czynności
przetwarzania danych
osobowych

Inspektor Danych
Osobowych/rejestr
elektroniczny

Nazwa i dane kontaktowe
Administratora, dane Inspektora
Ochrony Danych, dane
przedstawiciela Administratora, cel
przetwarzania, kategorie osób,
kategorie danych, termin usunięcia
danych, dane współadministratora,
dane podmiotu przetwarzającego,
kategorie odbiorców, środki
bezpieczeństwa, transfer do kraju
trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze
zm.); rozporządzenie 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 nr
119, str. 1)

7.

Rejestr wszystkich kategorii
czynności przetwarzania
dokonywanych w imieniu
administratora

Inspektor Danych
Osobowych/ rejestr
elektroniczny

Dane przetwarzającego, dane
Inspektora Ochrony Danych, dane
przedstawiciela, kategorie
przetwarzania, środki
bezpieczeństwa, dane administratora,
transfer do kraju trzeciego lub
organizacji międzynarodowej,
dokumenty zabezpieczeń.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze
zm.); rozporządzenie 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

Rejestr zawiera zbiór danych
osobowych. Przetwarzanie,
w tym udostępnianie danych
z rejestru, odbywa się zgodnie
z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U.
z 2014 r., poz. 1182 ze zm.)
W trybie ustawy z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1598 z późn. zm.)

W trybie ustawy z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1598 z późn. zm.)
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o ochronie danych) (dz.urz.ue.l nr
119, str. 1)
8.

Rejestr zarządzeń Dyrektora
PSSE

Sekcja Kadr i Szkoleń /
forma elektroniczna

Nr zarządzenia, data wydania, tytuł
zarządzenia

9.

Rejestr zarządzeń PPIS

Sekcja Kadr i Szkoleń /
forma elektroniczna

Nr zarządzenia, data wydania, tytuł
zarządzenia

Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 roku w sprawie instrukcji
kancelaryjnej jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz.
67 z późn. zm.)
Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 roku w sprawie instrukcji
kancelaryjnej jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz.
67 z późn. zm.)

W trybie ustawy z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1598 z późn. zm.)

W trybie ustawy z dnia
6 września 2001 r.
o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1598 z późn. zm.)
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