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PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ
(ORYGINAŁ/KOPU*)

Nr HŻ.6321.20.2019.AM Lublin, dnia 05.11.2019r.
(Miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/ 
'Granicznego** Inspektora Sanitarnego w Lublinie 

Magdalenę Bocheńczyk -  młodszego asystenta, numer upoważnienia do wykonywania czynności 
kontrolnych K.0122.25.2019;
Agatę Mazurek -  młodszego asystenta, numer upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych 
K.0122.40.2019.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985r.
0 Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1
1 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. 
poz. 2096 ze zm.). Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności 
oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona 
w zarządzeniu nr 104/17 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 08.05.2017r. w sprawie procedury 
przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością.

Na podstawie art. 48 ust. 11 piet 1- ustawy z dnia 6 marca 20j-8r.- Prawo Przedsiębiorców 
(Bzt-U.- z 2019r. poz. 1292 ze zm.)ż*)-oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. 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 165 z 30.04.2004, str. 1, 
ze zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, ze zm.) -  nie dokonano 
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

I. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu.
1. Zakład: Blok żywienia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, 
ul. Adama Mickiewicza 24,20-433 Lublin

(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)

Podlega: Urząd Miasta Lublin, Gmina Lublin
(adres)

NIP 946 18 16 709 (Szkoła Podstawowa)

TEL. 81 744 03 22 FAX - E-MAIL-

Żakład objęty nadzorem na podstawie: decyzji zatwierdzającej znak ONS.HŻ.L-6323/26/07 z  dnia 
02.04.2007r. oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli 
organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nr wpisu 244/0309/2007 z dnia 10.05.201Ir., wydanych 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

(podać nr decyzji łub wpisu do rejestru)

2. Kierujący zakładem: Pani Danuta Giletycz -  Dyrektor
(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakładu: Pani Danuta Giletycz -  Dyrektor
(imię i nazwisko, stanowisko)

Powiatowego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Lublinie 

20-029 Lublin 
ul. Uniwersytecka 12 

Tel. 081532 97 05



Nie przywołano
(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

4. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena warunków żywienia zbiorowego.

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: zestaw komputerowy SK/S/K/09-152/HZ, termometr 

elektroniczny PP/W/K/03-38/HZ.

II. 1. Opis stanu faktycznego (charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne informacje 
charakteryzujące zakład).

Blok żywienia zlokalizowany jest w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana 
Kochanowskiego przy ulicy Adama Mickiewicza 24. W bloku żywienia w placówce oświatowej 
prowadzona jest działalność w zakresie żywienia dzieci, obejmująca produkcję posiłków od surowca 
na bazie mięsa, w tym drobiu, owoców i warzyw, w tym wymagających obróbki brudnej, jaj, 
półproduktów, w tym ryb mrożonych oraz produktów gotowych. Posiłki i napoje podawane są 
w naczyniach wielokrotnego użytku.

W bloku żywienia produkowanych jest maksymalnie 537 posiłków obiadowych 
dwudaniowych dla dzieci w wieku od 7 lat do 14 lat. Pomieszczenia bloku żywienia zlokalizowane są 
w podpiwniczeniu budynku. Budynek podłączony do miejskich sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Woda badana była w bloku żywienia w roku 2015. Ostatnie sprawozdania z badania wody zostały 
odnotowane w protokole z kontroli sanitarnej znak HŻ-0-6323/21/2016 z dnia 20.06.2016r., które 
potwierdziły prawidłową jakość zdrowotną wody pod kątem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. 
Przy punktach wodnych zamontowanych w pomieszczeniach bloku żywienia zapewniono dostęp 
bieżącej ciepłej i zimnej wody.

Nieczystości komunalne gromadzone w zakładzie do pojemników wyłożonych wkładami 
foliowymi, a następnie usuwane są z obiektu do zewnętrznego kontenera zbiorczego i pojemnika 
zbiorczego, opróżnianych przez firmę specjalistyczną SUEZ WSCHÓD Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 6, 
20-479 Lublin, w ramach umowy Nr P-26/M z dnia 23.03.2017r. Przedmiotem umowy jest odbiór 
odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (mokre) oraz 20 01 99 (suche) z posesji zlokalizowanej przy 
ulicy Adama Mickiewicza 24 w Lublinie. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Odpady 
poprodukcyjne, pokonsumpcyjne gromadzone są do wydzielonych pojemników wyłożonych wkładami 
foliowymi, a następnie usuwane są do zamykanych beczek odbieranych przez firmę PRO-EKO 
Tomasz Szynkora Odbiór Odpadów Organicznych, Świdnik Duży Pierwszy 1, 20-258 Lublin. 
Przedłożono do wglądu kartę przekazania odpadów nr 196/9/2019 wystawioną w miesiącu wrześniu 
2019r. przez ww. firmę, potwierdzającą odbiór w dniu 19.09.2019r. oraz 27.09.2019r. odpadów 
kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 o łącznej masie 0,200Mg.

Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna oraz mechaniczna (kuchnia). Nad punktami obróbki 
termicznej w kuchni zamontowany okapy z wyciągami mechanicznymi. W pomieszczeniach bloku 
żywienia nie stwierdzono oznak świadczących o nieskutecznie działającej wentylacji. Przedłożono do 
wglądu Protokół odbioru robót -  końcowy z dnia 08.04.2019r. w sprawie naprawy wentylacji 
w kuchni wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Adama Mickiewicza 24 
w Lublinie, który potwierdził wykonanie prac zgodnie z umowa 1/2019 z dnia 05.03.2019r. Protokół 
został podpisany przez firmę „DANIEWSCY” Usługi Hydrauliczne Zygmunt Daniewski, Zemborzyce 
Podleśne 114a, 20-515 Lublin (Wykonawca Robót), Panią Danutę Giletycz -  Dyrektora Szkoły, Pana 
Piotra Giszczaka - Kierownika gospodarczego, Panią mgr inż. Marzenę Pastuszak -  Inspektora
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Nadzoru Robót Sanitarnych (upr. bud. nr ewid. LUB/0002/PWOS/05) oraz Pana mgr inż. Gustawa 
Świerczyńskiego -  Inspektora Nadzoru (upr. bud. nr ewid. LUB/0092/PWOE/06).

Układ pomieszczeń bloku żywienia od czasu przeprowadzenia ostatniej kontroli w roku 2016 
nie uległ zmianie. Pomieszczenia i wyposażenie bloku żywienia zostało opisane w protokole z kontroli 
sanitarnej znak HŻ-G-6323/22/2013 z dnia 24.10.2013r. Pomieszczenie kuchni doposażone zostało 
w piec konwekcyjno-parowy. Pomieszczenia bloku żywienia, sprzęt i wyposażenie mające kontakt 
z żywnością utrzymane we właściwym stanie sanitamo-technicznym. Oświetlenie pomieszczeń bloku 
żywienia naturalne oraz sztuczne. Punkty świetlne zabezpieczone osłonami.

W bloku żywienia w kontakcie z żywnością pracuje 7 osób, których aktualną dokumentację 
lekarską do celów sanitarno-epidemiologicznych przedłożono do wglądu. Zapewniono czystą odzież 
ochronną personelu oraz warunki do jej przechowywania w zamykanych szafkach odzieżowych 
ustawionych w pomieszczeniu szatni dla personelu usytuowanym w podpiwniczeniu budynku.

Zabezpieczenie przed szkodnikami prowadzone jest przez we własnym zakresie. W dniu 
kontroli w zakładzie nie stwierdzono szkodników ani śladów ich bytowania, obiekt szczelny.

Wydzielono stanowiska robocze mycia i przetwarzania poszczególnych surowców - 
stanowiska wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Jaja dezynfekowane są w bloku żywienia 
poprzez naświetlanie UV z wykorzystaniem sterylizatora UV-C lub dostarczane są jako półprodukt 
po przeprowadzonej dezynfekcji promieniami UV-C przez spółkę SOLIDEZ Sp. z o.o., Turka 
ul. Bukowa 2,20-704 Lublin. Do produkcji posiłków wykorzystywane jest m.in. mięso drobiowe oraz 
czerwone. Nie wykorzystuje się mięsa z dzika, zajęcy. Surowce mięsne dostarczane są przez spółkę 
SOLIDEZ Sp. z o.o., Turka ul. Bukowa 2,20-704 Lublin.

Zapewniono warunki do prowadzenia procesów związanych z dezynfekcją powierzchni 
kontaktujących się z żywnością. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością 
zapewniono koncentrat Suma Bac D10 marki Diversey z aktualnym terminem ważności. W dniu 
kontroli dostępny był roztwór (stężenie przygotowane w sposób następujący 750ml wody + 20ml 
koncentratu). Naczynia stołowe, z których korzystają uczniowie myte są wstępnie w punktach 
wodnych zamontowanych w zmywalni naczyń stołowych, a następnie myte zasadniczo 
i dezynfekowane termicznie w zmywarce gastronomicznej marki LOZAMET. Naczynia kuchenne 
i sprzęt produkcyjny myty i dezynfekowany jest przy punkcie wodnym zamontowanym w kuchni 
właściwej. Drobny sprzęt produkcyjny używany w bloku żywienia (miski, tacki, pojemniki 
z tworzywa sztucznego itp.) oznakowany graficznie w postaci kieliszka i widelca. Poinformowano
o konieczności posiadania dla nowo zakupionych materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu 
z żywnością, nowych maszyn i urządzeń, drobnego sprzętu oraz naczyń kuchennych, pisemnej 
deklaracji producenta stwierdzającej, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapewniono warunki do utrzymania właściwej higieny rąk personelu pracującego w kontakcie 
z żywnością. Przy umywalkach przeznaczonych do mycia rąk w pomieszczeniach bloku żywienia 
zapewniono mydło w płynie, żel dezynfekujący do rąk Soft Care Med H5 marki Diversey oraz 
ręczniki jednorazowego użycia. Środki do mycia i dezynfekcji rąk w terminach ważności do użycia.

Środki spożywcze trwałe i nietrwałe mikrobiologicznie dostarczane są przez dostawców 
wskazanych w wykazie załączonym do protokołu.

Nie stwierdzono środków spożywczych o niewłaściwej jakości zdrowotnej, po upływie terminu 
przydatności do spożycia/ daty minimalnej trwałości. Zapewniono segregację asortymentową 
przechowywanej żywności. Magazynowane w zakładzie w dniu kontroli środki spożywcze 
identyfiko walne, opatrzone etykietami producentów. Dokonano oceny warunków przechowywania 
środków spożywczych nietrwałych mikrobiologicznie, w wyniku której nie stwierdzono naruszenia 
ciągłości łańcucha chłodniczego przy ich przechowywaniu. Po przeprowadzeniu analizy etykiet
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środków spożywczych nie stwierdzono produktów GMO wykorzystywanych do produkcji posiłków. 
Nie stwierdzono wykorzystywanych do produkcji posiłków środków spożywczych zawierających 
estry sorbitolu E493-494 oraz stearoiłomleczany E481-482.

Przedłożono do wglądu zakładową dokumentację systemową opracowaną w zakresie procedur
i instrukcji GHP/GMP oraz systemu HACCP wraz z zapisami potwierdzającymi utrzymanie kontroli 
wewnętrznej, w tym z wyznaczonych CCP na etapach przechowywania środków spożywczych 
w warunkach chłodniczych i zamrażalniczych (CCP1) oraz obróbki termicznej (CCP2). Personel 
posiada stosowną wiedzę i świadomość dotyczącą zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego 
żywności i żywienia dzieci, opracowanej dokumentacji systemowej oraz prowadzenia zapisów 
wynikających z zakładowej dokumentacji systemowej, co zostało potwierdzone podczas rozmowy 
przeprowadzonej z odpowiedzialnymi za żywienie pracownikami.

II. 2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Przepisów nie naruszono.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 6 ZF/PK/BŻ/01/01/01

III. Ustalenia pokontrolne
1. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt - zał. nr - 
ukarano -  NIE DOTYCZY

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego - w wysokości - zł
(nr mandatu karnego)

na podstawie nie dotyczy
(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia. - .  nr. -
(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając informacje o sytuacji 
materialnej pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej 
odmowy)
2. Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, ustalono terminy 
usunięcia nieprawidłowości sanitamo-technicznych: nie dotyczy

3. W książce kontroli dokonano wpisu oraz nie wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia 
bieżących uchybień wymienionych w pkt: dokonano wpisu w książce kontroli
0 usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zawiadomić 
właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego 
terminu.

4. Uwagi i zastrzeżenia kierownika/przedstawiciela zakładuł).
Pan (i) wnosi /nie wnosi*) uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego: nie wniesiono uwag
1 zastrzeżeń do treści i czytelności do protokołu.

5. Uwagi osoby kontrolującej: nie wniesiono

6. Czas trwania kontroli: od 1100 do 1305

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla 
każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany.
W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.
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Poprawki i uzupełnienia do protokołu: brak.
(podać: numer strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je  zastępują)
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D Y R E K T O R  S Z K O ŁA

Giletycz 
(podpis i pieczęć konńblowakego)

tfodssy Asystent
___

mgtipż; Magdalena Bocheń syk

(podpisy świadków )
....................Szkoła Podstawowa Nr-2-

im, Jana Kochanowskiego 
20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24 

tel. 81 744 03 22

IV. Potwierdzenie odbioru protokołu H1p 946"18'16~709
Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu 05.11.2019r. 
otrżymałem (-am) w dniu 05.11.2019r.

(podpis osoby kontrolującej)

M!od"v Asystent 

.mgt Jo^.Auaui Mazurek

dyre: SZKOŁY

.......
(podpis i pieczęć g&jprMokót)

Właściciel/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może 
zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu.
Niniejszy protokół nie może być bez zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Lublinie powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono/ 
nie zatwierdzono*) wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora 
sanitarnego:

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/ 
kierownika technicznego/ zastępcy)

^zaznaczyć właściwe
**’ skreślić w przypadku podmiotów, których nie dotyczą przepisy Prawo Przedsiębiorców



Załącznik nr 6

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Lublinie 

20-029 Lublin ni. Uniwersytecka 12 
Teł. 81532 97 OS

Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej 
Nr HŻ.6321.20.2019.AM z dnia 05.11.2019r,

ARKUSZ OCENY ZAKŁADU PRODUKCJI/OBROTU ŻYWNOŚCIĄ/ ŻYWIENIA 
ZBIOROWEGO/MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO

KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ1)

Blok żywienia w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Kochanowskiego, 
ul. Adama Mickiewicza 24,20-433 Lublin

Podlega: Urząd Miasta Lublin, Gmina Lublin

I. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU NA 
PODSTAWIE ANALIZY RYZYKA:

Zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie tabeli.

Zakres kontroli
OCENA ZAGROZENIA UWAGI

(wpisać
ND

kiedy
nie

dotyczy)

Niskie
(N)

Średnie
(S)

Wysokie
(W)

I Stan techniczno-sanitarny zakładu 0 9 18

1 Układ i rozplanowanie pomieszczeń zakładu -  
funkcjonalność, krzyżowanie się dróg, przestrzeń robocza 
zakładu, zaplecze sanitarne pracowników mających kontakt 
z żywnością.

0x 2 4

2 Stan techniczny pomieszczeń zakładu: podłogi, ściany, 
sufity i zamocowane w górze elementy, okna i inne otwory, 
drzwi, oświetlenie pomieszczeń produkcyjnych, 
sprzedażowych i magazynowych.

0x 2 4

3 Powierzchnie stykające się z żywnością. Maszyny, 
urządzenia, sprzęt wykorzystywane w procesie 
produkcji/sprzedaży.

0x 1 2

4 Instalacja wodna i kanalizacja zakładu. Systemy 
wentylacyjne.

0x 1 2

5 Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami i ich 
zwalczanie.

0x 1 2

6 Gospodarka odpadami -  przechowywanie i usuwanie 
odpadów.

0x 1 2

7 Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych. 0x 1 2

n Higiena produkcji, dystrybucji i sprzedaży 0 16 32

zaznaczyć właściwe «
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1 Czystość pomieszczeń zakładu, w tym środków transportu. 
Procesy czyszczenia, mycia, dezynfekcji w całym procesie 
technologicznym (w tym urządzeń, sprzętu, naczyń). Jakość 
wody wykorzystywanej w zakładzie.

0x 8 16

2 Warunki magazynowania, pakowania, transportu i 
sprzedaży, w tym zachowanie łańcucha chłodniczego.

0x 5 11

3 Higiena osobista pracowników, stan zdrowia osób 
mających kontakt z żywnością.

0x 3 5

III Zarządzanie zakładem, kontrola wewnętrzna i systemy 
zarządzania bezpieczeństwem żywności

0 25 50

1 Zaangażowanie kierownictwa i przygotowanie 
merytoryczne pracowników (kwalifikacje zatrudnionych 
pracowników).

0x 2 4

2 Wiarygodność przedsiębiorcy, w tym prawidłowość 
i terminowość realizacji nakazów ujętych w decyzjach 
właściwych organów PIS i gotowość do współpracy.

0x 1 2

3 Prawidłowość procedur i ich realizacji (GHP, GMP, 
HACCP).

0x 9 17

4 Działania korygujące przy stwierdzonych niezgodnościach. 0x 3 7

5 Śledzenie produktu (Traceability). 0x 5 10

6 Kontrola surowców, półproduktów i wyrobów gotowych 
przez producenta, w tym badania właścicielskie.

0x 4 8

7 Znakowanie. 0x 4 8

IV Profil działalności -  zgodnie z kategoryzacją zakładów 0 4 8x

Suma punktów 8

Suma punktów ogółem 8

Kategoria ryzyka Niskie
(N)

Średnie
(S)

Wysokie
(W)

Ryzyko dla ocenianego zakładu X

KRYTERIA OCENY: 

Ryzyko wysokie 

Ryzyko średnie 

Ryzyko niskie

powyżej 50 pkt 

powyżej 15 do 50 pkt 

nie więcej niż 15 pkt

n. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZOSTAŁY UJĘTE W PROTOKOLE 
KONTROLI SANITARNE J - z dnia -

HI. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY:

DYR"
.ZKOłiY

! etyGZ.
fgo)

mgr ix\

As^tent Młodszy Asystent*

'lagcKffeńa Bochęncjzyk
mgr mż Agata Mazurek

(podpis osoby kontrolującej)

Szkota Podstawowa Nr 2
im. Jana Kochanowskiego 

20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24 
tel. 81 744 03 22 

NIP 946-18-16-709



KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, dalej zwany Administratorem, 
z siedzibą w Lublinie ul. Uniwersytecka 12,20-029 Lublin;

2) Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem e-mail: iod@psse.lublin.pl:

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO, w związku 
z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego',

4) Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych;

6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie archiwizowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:

■ a) dostępu do danych osobowych Panią/Pana dotyczących,

b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 1 RODO;

8) Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) żądania usunięcia danych osobowych,

b) żądania przenoszenia danych osobowych,

c) wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2;

10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również nie podlegają profilowaniu.

Niniejsze nie dotyczy przetwarzania danych osobowych dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami 
prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych kontaktowych osoby prawnej.
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