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Miejski Dom Kultury
,,Bogucice - Zawodzie"
ul. Markiefkl44A
40-213 Katowice

< dyrektor@mdkbo gucice-zawodzie.pl>

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.06.żO2b. Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Katowicach nie wnosi uwag do przedstawionego
,,Regulaminu bezpieczeństwa higienicmo - sanitafnego dla Miejskiego Domu
Kultury Bogucice - Zawodzie w Katowicach w okresie zwalczania epidemii
COVID-19",

Istotne jest zagadnienie przepływu informacji pomiędzy pracodawcą,
a pracownikami w celu udzielania im biezących wskazówek dotyczących
zachowania się w miejscu pracy w zmienionych okolicznościach spowodowanych
zagrożęnięm wirusem COVID-19. Przygotowanie odpowiednich instrukcji
wy§cznych, zalęcęi w tym zakresie, skierowanych do pracowników
wskazywałoby im, jak pracować w sytuacji zagrożęnlra wirusem COVID-l9.
Istotnym jest opracowanie, wdrożenie i poinformowanie pracowników o ryzyku
zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed
zagrożeniamt.

Zaleęa się zapoznanie z raportem technicznym Europejskiego Centrum ds.
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zdniaI8.02.2020 r. pn. ,,Interim guidance
for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoY-Z"
zawterającym wskazówki dotyczące oczyszczania pomieszczeń i przestrzeni
publicznych innych niż należące do opieki zdrowotnej, w których możę
potencjalnie występować wirus SARS-CoV-2 wywołujący chofobę COVID-l9 (tj.
miejsc, w których przed przyjęciem do szpitala przebywały osoby z potwierdzonym
COVID-l9), np. pokoje, urzędy, środki transportu, szkoły itp. Autorzy ww.
dokumentu, w celu odkazenia miejsc zalecają m,in. zastosowanie 0,Ioń
podchlorynu sodu, po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem.
Natomiast w przypadku powierzchni, które mogą zostaó uszkodzone przęz
podchloryn sodu, rekomendowane jest zastosowanie etanolu w stężeniu 70oń
(również po oczyszc zęniu powierzchni neutralnym detergentem).
W ww. dokumencie wskazano inne skuteczne substancje wraz z ich stężeniami
przeciw różnym koronawirusom, (np. izopropanol, aldehyd glutarowy, chloręk
sodu).
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Niezależnie od powyższego naleĘ wspomnieć o kwestiach dot. produktów biobójczych,
za,wierających swoistą substancję czynną odpowiedzialną za biobójcze dzińarie określonej
grupy patogenów,
Uprzejmie informuję, że wykaz środków biobójczych do dezynfekcji dostępny jest na stronie
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych pod linkiem: http://bip,urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-
wykazy/pr o duhy-b i obońC 3 % B 3j cze.

Podnieść naleĘ, że na stronie intemetowej prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju
pod linkiem: https://www.gov.pl/weblrorwollwytyczne-dla-branz sukcesywnie są zamieszczane
wyĘczne dla różmych branż mające na celu ,,odmrozenie gospodarki" i pomoc we wdrażaniu
procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne przez przedsiębiorców w stanie epidemii,
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PRZETWARZAMY TWOJE DANE ZGODNIE Z RODO
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach dba o Twoje dane, dlatego w trosce o ich
bezPieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania.

KTO JEST ADMlN|STRATOREM TWO|CH DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Twoich danych osobowych jest Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach reprezentowana
przez Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą
w Katowicach, Plac Grunwaldzki 8-10, 40-].27 Katowice.

KlM JEsT lNsPEKToR ocHRoNY DANYCH W PoWlAToWEJ sTAcJl sANlTARNo-EPlDEMloloGlczNEJ W KAToWlcAcH lJAK slĘ
Z NlM SKONTAKTOWAĆ
lnspektor ochrony danych jest osobą z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz skontaktować się
mailowo ( iod@psse,katowice,pl ) lub Iistownie pisząc na adres naszej siedziby - podany jako adres siedziby administratora.

NA PODSTAW|E JAK|CH PRZEP|SÓW PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE
Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r, o Państwowej lnspekcji Sanitarnej.
Twoje dane mogą również być przetwarzane na podstawie przepisów innych ustaw i rozporządzeń krajowych,
W szczególnoŚci ustaw z których wynikają zadania Państwowej lnspekcji Sanitarnej, na podstawie których Państwowa lnspekcja
Sanitarna sprawuje zapobiegawczy ibieżący nadzór sanitarny, prowadzi działalność zapobiegawczą iprzeciwepidemiczną
w zakresie chorób zakaŹnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska oraz na podstawie których Państwowa
lnspekcja 5anitarna prowadzi działalność oświatowo-zdrowotną z zakresu zdrowia publicznego,

W JAK|CH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE
Przetwarzamy Twoje dane, aby dopełnić obowiązków, które wynikają z przepisów prawa, Cele te w szczególności wynikają
z ustawy o Państwowej lnspekcji Sanitarnej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach;
- realizacji umów zawartych z kontrahentami,
- niezbędnych do wykonania umowy/zlecenia,
- okreŚlonych treścią zgody, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody,

KTO MOŻE BYĆ ODB|ORCAMlTWO|CH DANYCH
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa powyżej, odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być
organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
w zakresie i w celach, które wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na ztecenie administratora np. dostawcom usług lT, Ponadto jeżeli Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia Twojego wniosku/petycji
Twoje dane zostaną udostępnione do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.

TWOJE DANE NlE SĄ PRZEKAZYWANE POZA EUROPEJSK| OBSZAR GOSPODARCZY (UE) ORAZ NlE STOSUJEMY W STOSUNKU
Do NlcH PRoFlLoWANlA

OKRES PRZECHOWYWANlA TWOlCH DANYCH
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww, celów, a po tym czasie zgodnie z kategorią
archiwalną okreŚloną w jednolitym rzeczowym wykazie akt, obowiązującym na podstawie zarządzenia Dyrektora PSSE lub
zgodnie ze szczegółowymi przepisa mi powszechnie obowiązującego prawa.

JAK|E SĄ TWOJE PRAWA ZW!ĄZANE Z PRZETWARZANlEM DANYCH OSOBOWYCH
Masz prawo:
- uzyskać dostęp do swoich danych,
- zażądać sprostowa n ia Twoich da nych oso bowyc h,

- wnieść skargę do organu nadzorczego
Wnioski w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących danych osobowych możesz złożyć:
- osobiście w naszej siedzibie,
- elektronicznie za pośrednictwem ePUAĘ
- listownie na adres naszej siedziby.
We wniosku napisz czego od nas żądasz (np. ,,Ządam dostępu do ..,. ") oraz podaj dane na podstawie których będziemy mogli
Cię zidentyfikowaĆ (imię, nazwisko i PESEL), Możesz również skorzystać z udostępnionego na stronie www.psse.katowice.pl
formularza, Łącze do dokumentu znajduje się na dole strony w zakładce Ochrona danych osobowych, Zachęcamy do zapoznania
się z instrukcją wypełniania wniosku. Jego prawidłowe uzupełnienie umożliwi nam szybką realizację zapytania,

W NlEKTÓRYCH PRZYPADKACH MoŻEMY ŻąołĆ roołtrllA TWolcH DANYCH
W niektórych przypadkach możemy żądać podania Twoich danych osobowych co jest wymogiem ustawowym i do podania
których będziesz zobowiązana/y. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie podasz swoich danych, nie
będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

Pełną Klauzulę lnformacyjną dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych możesz uzyskać w siedzibie administratora lub
zapoznaĆ się z nią na stronie wwwpsse.katowice.pl w zakładce ochrona danych osobowych.


