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Te|.081 533 00 61

PROTOKOŁ KONTROL! Nr HDM.9020.3.35.2021.AKG
Lublin, 19.08.2021r.
(miejscowośći data)

przeprowadzonej przez Agatę Krech-Grzebuła Oddział Higieny Dzieci i Młodziezy
n ia czyn nościkontrol n ych K.0 1 22.7 3,2a21

Nr upoważnienia do

wy ko nywa

(imię i nazwisko. komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika upowaźnionego przez Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Lublinie
(nazwa organu Państwowej lnspekiji sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i ań.25 ust, 1 ustawy z dnia 14 marca 19B5 r, o Państwowej
lnspekcji Saniiarnej (Dz.U,zZazlr.,poz. 195)wzwiązkuzart,67§lorazań.68§li§2ustawyzdnia14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz, U, z2021r. poz. 735).

l.

|NFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1, Podmiot kontrolowany:
Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, Wydział OświatyiWychowania, 20-016 Lublin, ul. Narutowicza37l39
tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39 01 do 03, e-mail: oswiata@lublin.eu

Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami lntegracyjnymi im, Pamięci Majdanka ul. Kazimierza Przerwy
Tetmajera 2,20-362 Lublin, te|,/faks 81 744 16 44, e-mail: poczta@sp32,|ublin.eu
(pełn a

2.

n

azwa/ad res/telefa nlfak§paczta

elektran icz

n

-

a)

lnformacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

-

Szkoła Podstawowa Nr 32 z Oddziałami lntegracyjnymi im. Pamięci Majdanka ul. Kazimierza Przerwy
Tetmajera 2,20-362 Lublin, tel./faks 8174416Ą4, e-mail: poczta@sp32.|ublin.eu -działalnośćoświatowa
(pełfia nazwa/adres/telefon/raks/poczta

3, Osoba

elektroniczna/rodzaj

prowadzanej działalnaśCi)

lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna

za przestrceganie wymagań:

Gmina Lublin, Urząd Miasta Lublin, \Aiydział Oświatyi Wychowania
(imię i nazwiska/pełna nazwa (inwestor/organ załażyci€lski/w

przypadku spółki Cywilnej wymienló wszystkich wspólników))

20-016 Lublin, ul. Narutowicza37l3g, tel. 81 466 39 00, faks 81 466 39
e-mail: oswiata@lublin.eu.com
(adres Zarnieszkania/siedziby

4. NlP

946 257 58

5. Osoba kierująca
Pani Ewa Gęca
(i

1,1

{w

0,1

do 03,

pnypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania Wszystkicrr WspólnikóWńelefon/faks/p1czta

(gminy) REGON

elektroniczna))

CI00219253 (szkoła)

podmiCItem kontrolowanym:

-

Dyrektor Szkoły

fi ię i n azw isko/stan owisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie
Pani Bozena Kulesza

do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

- Wicedyrektor Szkoły

(imię'i nazwiska/stanawisko/dane upoważniająCega/data Wydania upoważnienia/nr)

7,

lnne osoby, w obecności ktorych przeprowadzono kontrolę*
Pani Anna Kozioł - kierownik gospodarczy

(i

nię

i

n

azw iska/stan owi ska/in ne)

lI. INFORMACJE DoTYczĄcE KoNTRoLl

1. Data igodzina rozpoczęcia kontroli: 19.a8,2021r. godz,

1108

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: placówka nie prowadzi działalnościgospodarczej
wymogu prawnego

-

brak
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4.

Data i godzina zakończenia kontroli: 19.08.2021r, godz.

5. Czas

1410

kontroli obszaru, w ktorym stwierdzono nieprawidłowości*-nle dotyczy

6, Zakres przedmiotowy

kontroli:

Kontrola warunków higieniczno-sanitarnych pomieszczeń oraz utrzymania nalezytego stanu higienicznego
nieruchomosci w związku z przygotowaniem szkoł do nowego roku szkolnego 2021Da22.

7. Wyposazenie uzyte podczas kontroli": Komputer Sl(Sltv09-3,19/HDM, drukarka slvsll(0g-177IHDM,
(n

azwa vłypa saż e n i a/n r i dentyfi kacyj ny )

8, Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano probki do badań
- nr i nazwa protokołu/ów" - dokonano pomiarów: nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy.
10, Korzystano*

-

-

-

11

,

laboratoryjnych**

z wyników badań i pomiarów:

z pomiarów natężenia oświetienia elektrycznego na stanowiskach pracy Nr DL-HPNi07bl17 z dnia a4.01.2018r, sporządzony przez Dział Laboratoryjny Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Lublinie, ul. Uniwersytecka 12, 20-029 Lublin. Natęzenie oświetlenia spełnia
wymagania normy Pt{-EN 12464-1:2a11. Światło ioświetlenie. Oświetlenie miejsc placy. Część1:
Miejsca pracy we wnętrzach z wyjątkiem sali nr 23, sali nr 18 oraz sali nr 3.
Protokoł nr 1/SP.3212018 z dnia 18.04.2018r.z badań po remoncie przeprowadzonych przez Panią
Mańę Krzyzanowską z F.U,H. EL-MAR Mańa Krzyzanowska, ul. Nadrzeczna27,20-43V Lublin w sali
nr 23, W badanym pomieszczeniu wyniki pomiarow natęzenia oświetleniasą zgodne z wymaganiami
obowiązującej normy PN-EN 12464-1Swiatło i oświetlenie. Oświetleniemiejsc pracy. Część1: Miejsca
Sprawozdanie

pracy we wnętrzach.
Protokoł nr 1/§P.3212018 z dnia 18.03.2018r. z badań po remoncie przeprowadzonych przez Panią
Martę Krzyzanowską z F.U,H. EL-MAR Mańa Krzyzanowska, ul. Nadrzeczna27,20-437 Lublin w sali
nr 3 oraz sali nr 18. W badanych pomieszczeniach wyniki pomiarow natężenia oświetlenia są zgodne
z wymaganiami obowiązującej normy PN-EN 12464-1Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.
Częśc1: Miejsca pracy we wnętrzach,
Protokoł Nr 4295 z okresowej kontroli przewodow kominowych z dnia 28.12.2ażar, spolządzony przez

Mistrza Kominiarskiego Mariana Bobrowskiego Nr upr. 28447 pracownlka Spółdzielni Pracy
Kominiarzy, ul. Bronowicka 7, 204a1 Lublin. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz elementy

urządzeń kominowych odpowiadają przepisom ustawy Prawo Budowlane.
Sprawozdanie z badań Nr 2972!20 z dnia 27 "a9.2020r. (badanie mikrobiologiczne) sporządzone przez
Centralne Laboratorium ul. Zawilcowa 1a,2a-245, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągow i Kanalizacji
w Lublinie §p, z o.o, W badanym zakresie przekroczeń nie stwierdzono,

Dokumenty oceniane w trakcie kontroli: nie dotyczy,

12,Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: Ocena przygotowania szkół do nowego roku
szkolnego 202112022 pod kątem zapewnienia właściwychwarunków higieniczno-sanitarnych

13. Podczas kontroliwypełniono formularze kontroli: nie datyczy,
lll.

WYNlKlKoNTRoLl

1. lnformacje o kontrolowanym podmiocie
dla ustaleń kontroli

np. stan formalno-prawny/nrwpisu do KRS/inne informacje istotne

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przestrzeganie wymagań jest Gmina Lublin, Urząd
Miasta Lublin, \Ąlydział Oświatyi \Ąłchowania ul, Narutowicza 37139, 20_016 Lublin. W placowce
prowadzone jest postępowanie administracyjne w formie decyzji Państwowego Powiatowego lnspektora
§anitarnego w Lublinie znak: DM.E-76212712017 z dn, T.a7 .2017r., zmienionej decyzją z dn. 1 1 .09,2al7r.,
zdn,24.a9.2018r., z dn. 09.10.2019r. oraz7" dnia 28.01 .2a2lr., wzakresie:
pkt. 1 * zapewnienia gładkich, łatwych do utrzymania w czystości powierzchni podłóg w
b) sali lekcyjnej Nr 8,
c) sali lekcyjnej Nr 9,
f) sali lekcyjnej Nr,12;
pkt, 3 - zabezpieczenia grzejników centralnego ogrzewania osłonami ochraniającymi przed bezpośrednim
kontaktem z elementem grzejnym:
:

t--
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a) sali lekcyjnej Nr 2,
b) sali lekcyjnej trlr 3,
c) sali lekcyjnej Nr 8,
d) sali lekcyjnej Nr 9,
g) sali lekcyjnej Nr 12;
Zaleceń pokontrolnych innych organów kontroli nie było.

/
2,

I

lnformacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotulobiektu,
stanu sanitarno-higienicznego

§zkoła mieŚci się w budynku oddanym do uzytku w 1964r. Budynek murowany, trzykondygnacyjny,

PodPiwniczony, Podłączony do miejskiejsieciwodnej, kanalizacyjnej iciepłowniczej. oświetlenie elektryczne,
jarzeniowe, sPrawne oraz oŚwietlenie naturalne. Punkty oświetleniowe czynne, zabezpieczone osłonami.
Woda ciePła uzytkowa doprowadzona z sieci miejskiej, Szkoła posiada oddziały integracyjne, budynek został
dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, wyposazony w podjazd, dzwig osobowy,
pomieszczenia higieniczno - sanitarne dla osób niepełnosprawnych na kazdej kondygnacji. Budynek posiada
wentYlację grawitacyjną oraz wspomaganą mechanicznie (w pomieszczeniu szatni, pomieszczeniach
magazYnowych, pomieszezeniu higieniczno-sanitarnym pzy sali gimnastycznej oraz w kuchni). Wysokość
Pomieszczeń sal lekcyjnych wynosi 3m. Ogrodzenie kompletne w dobrym stanie technicznym, bez ubytkow
istabilne. Nawierzchnia drÓg i przejśćna posesji szkoły równa i utwardzona kostką betonową. otwory
kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone, Posesja uporządkowana.
NieczYstoŚci stałe gromadzone do czterech kontenerów plastikowych, zamykanych, o pojemności
1100l. ustawionYch w otwańej, murowanej, zadaszonej wiacie śmietnikowej. Nieczystości odbierane na
Podstawie umowy z dnia 27,a2.1998 r. Nr 1770/0/1998, ostatni Aneks do umowy Nr 3 z dnia26,a2.202ar.
zawańej z firmą KOM-EKO Sp, z o, o. w Lublinie, ul. Wojenna 3, Miejsce gromadzenia odpadów oddalone
Ponad 10 m od okien i drzwi budynku, Odpady zmieszane komunalne usuwane do 3 pojemnikow o poj 1 100l
(odbiÓr 1razw tygodniu), Papieritektura do 1 pojemnika o poj. 1100l(odbior 1razw mlesiącu)
W placÓwce na potrzeby uczniow wydzielono: 14 sal lekcyjnych, 1 pracownię komputerową, 1

Pracownię fizYczno-chemiczną,3 sale rewalidacyjne,2 sale przedszkolne,2 pomieszczenia świetlicowe, 1
salę gimnastyczną, przebieralnię dla dziewczynek pzy sali gimnastycznej, bibliotekę, czytenię, jadalnię z
blokiem zywien iowym, szatnię oraz pomies zczenia h ig ien icznosan itarne,
Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Anny Kczioł kierownika gospodarczego
w szkole znajduje się jedna sala zlokalizowana w podpiwniczeniu, ktora będzie wykorzystywana do zajęć

-

rewalidacyjnych z uczniami,

Pomieszczenia saniiarne są zlokalizowane na kondygnacjach parteru, l i ll piętra, z podziałem dla dziewcząt
chłoPcow, Łącznie wydzielono 11 pomieszczeń higienicznosanitarnych dla uczniow - w tym 3 dla osób
niePełnosPrawnYch - kooedukcyjne, 3 dla dziewcząt i 3 dla chłopcow oraz2 pomieszczenia ogolnodostępne.
Łącznie dla dziewcząt w 3 sanitariatach zapewniono 12 umywalek oraz 18 kabin ustępowych, natomiast
i

w 3 Pomieszczeniach dla chłopcow dostępnych jest 12 umywalek oraz 15 kabin ustępowych.
W 3 Pomieszczeniach-higienicznosanitarnych dla osob niepełnosprawnych
kooedukcyjnych zapewniono
3 umywalki oraz 3 miski ustępowe. W 2 pomieszczeniach ogolnodostępnych zapewniono ż umywalki i 2 miski
ustępowe.

-

Zajęcia w Placówce będą odbywać się w systemie dwuzmianowym, są zachowane standardy
dostępności do urządzeń sanitarnych.
W roku szkolnym 202112022 będzie funkcjonowała 27 oddziałów, w tym 2 oddziały przedszkolne, Do
szkoł! będzie uczęszczaĆ łącznie 534 uczniow (242 dziewcząt oraz 292 chłopcow). Zgodnie z informacjami
uzYskanYmi Podczas kontroli od Pani Anny Kozioł - kierownika gospodarczego w szkole brak jest moziiwości
zaPewnienia Powierzchni wynoszącej 2,5m2 na jednego ucznia we wszystklch salach lekcyjnych, gdyz
powierzchnia sal wynosi od ok. 25m2 do 73m2, a oddziały liczą do 26 uczniow.
Uczniowie mają mozliwoŚĆ pozostawienia podręczników i przyborow szkolnych w indywidualnych zamykanych
szafkach zlokalizowanych w szatni.
ZĄęcia z wychowania fizycznego będą prowadzone na terenie szkoły, Placówka korzysta z sali
gimnastycznej o powierzchni 168m2 boisk oraz placu zabaw. Placówka posiada 2 boiska (wielofunkcyjne
o nawierzchni tańanowej oraz do piłki noznej o nawierzchni sztucznej trawy), bieznię z naskokiem oraz plac
zabaw o nawierzchni syntetycznej bez piaskownic. Zajęcia z wychowania fizycznego będą prowadzone na
terenie placÓwki oraz dodatkowo na pełnowymiarowej sali spońowej i basenach pływackich w Centrum
SPortowo-Rekreacyjnym, ul. Łabędzia 4 w Lublinie. Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od
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Pani Anny Kozioł * kierownika gospodarczego, w placowce liczba pomieszczeń do prowadzenia zajęc
z wychowania fizycznego jest niewystarczająca, dzieci cwiczą na korytazu szkolnym.

W placówce zapewniono gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. gabinet zlokalizowany na l
piętrze budynku przy sali gimnastycznej, wykorzystywany do własnej dyspozycji. W szkole będzie rowniez
zapewniona opieka stomatologiczna nad uczniami, gabinet stomatologiczny zlokalizowany na ll piętrze
budynku, dostępny wyłącznie dla uczniów szkoły,
W placÓwce zapewnione będzie dozywianie uczniow, na terenie szkoły funkcjonuje blok zywienia z jadainią.
Dla oddziałow przedszkolnych będą zapewnione posiłki w formie ll śniadania, obiadu dwudaniowego oraz
podwieczorków, dla uczniów z k|as l- Vlll będą zapewnione posiłki w formie obiadu dwudaniowego.
W placówce jest źródełko, z uwagi na sytuację epidemiologiczną, urządzenie jest nieczynne
- zabezpieczone, niedostępne dla uczniów.
W ramach oceny przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 202112022 podczas kontroli wypełniono
formularz; ,,Ocena przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2a2112022 pod kątem zapewnienia

właściwychwarunków h ig ien iczno-san itarnych".
Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas kontroli od Pani Anny Kozioł - kierownika gospodarczego w
placowce przeprowadzono prace remontowe w zakresie:
- malowania ścian isufitu w sali lekcyjnej nr 1B. Ściany w sali zostały pomalowane farbą olejną w części
lamperii oraz powyzej białą farbą zmywalną, sufit pomalowany białą farbą zmywalną,

- wymiany podłogi na nową w sali nr 18. Podłoga w sali została wyłożona parkietem drewnianym

z uwzględnieniem listew przypodłogowych,
- mechanicznego czyszczenia i konserwacji podłog wyłozonych parkietem drewnianym olejo-woskiem,
Rozbudowa: Nie przewidziano.

Prace konserwatorsko - porządkowe:
sprzątanie pomieszczeń, mycie okien, sprzątanie terenu wokół szkoły, prace porządkowe na terenie
posesji szkoły, naprawy sprzętu, uzupełnienie drobnych ubytkow tynku i farby na ścianach- wykonanie
prac przewidziano do końca sierpnia 2021r.
lnne prace: Nie przewidziano.

3. Nieprawidłowościstwierdzone podczas kontroliz

podaniem przepisow prawnych, które naruszono*:

nie dotyczy.

4.

Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* nie dotyczy.

lv.UWAGl lzAsTRzEŻENlA osoB uczEsTNlczĄcYcH W KoNTRoLl
1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie-dekenano wpisu do ksiązki kontroli/dziennikałudsł#y**.
2, Wniesiene/nie wniesiono"* uwag izastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego"

3. Poprawki

i uzupełnienia do

protokołu

(podać: nufier strony pratakołu, określenia lub Wyrazy blędne i te. które

/nie naniesiono**.
je Zastępują)

4. Zastwierdzonenieprawidłowościwymienionewprotokolewczęścilllpkt3lit.,..,,.nienałozono/pg.|6;ilg6g**
grzywnę w drodze mandatu karneEo na

nie dotyczy
{i m

ię i n azw isko/sta now isko)

w

wysokości

(nr

mandatu

nie dotyczy

karnego) nie

(podstawa prawna)

słownie

nie dotyczy

dOtyCzY

nie dotyczy

5. Upowaznienie do nakładania
wydane przez nie dotyczy.

grzywien w drodze mandatu karnego

nr

nie dotyczy z

(nazwa arganu Państwowej lnspek)ji sanitarnej)

6. Osoba

ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu: nie dotyczy
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała*",

7.

Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu: nie dotyczy,

(imięinazwisko/adres)

B, Protokoł został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,

,

dnia

nie datyczy
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9. Z treściąprotokołu kontroli zapoznano się/+ie-*ape*nano-sĘ

**.

10, W przypadku odmowy podpisania protokołu nalezy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

-

.,!i

lOSl]OddICZV

&oa,ur ,-&*o

,,,,..1,:.i.l,.l

§, .KB C.iqt.,

(czytelny podpis osób obecnych padczas kantroli)

Modszy

a§ystent

d,*,ó-Ęs
.4mto
'łT* {raa)goa

ń"n-Grzebuła

(Czytelny podpis kontrolującego CyCh)

V, PoTWlERDzENlE oDBloRU

PRoToKoŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu: 1 9,08.2021r.

SzKoŁA PoD§TAWoWA NR

Wipedyrektpł

l
,iNłllv& 'J{ulł-j2.{L

z Oddziałami lntegracyjnymi

ul.

mgr Bożena Kulesza

32

im. PamięciMaidanka

Kazimieza Pzorwy-Tetmajera 2
20-362 Lublln

(czytelny podpis osoby odbieąąCej prŻtokał i pieczęć podmiotu)

W trakcie

ko

n

tro l i wy ko

zysta n o/łąłe-ł,ćy.ł€rzy€łan€

fo rm u l a

rz

ko

n

tro

li

**

{nazwa/nĄ

POUCZENlE:

Wterminie 7 dni od daty doręczenia niniejszega protokołu kantroli magązostaczgłoszone zastrzeżenia da ustateń stanu
faktycznego.
Wyniki kontroli dotycząwarunków skontralowanego padmiatu w czasie i miejscu trvvania kontroli.
§frona na każdym efapie posfgpowania ma prawo wglądu w dakumentację w siedzibie właściwejstacji sanitamo-

epidenliologicznej.

"

w

pnypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisac ,,nie dotyczy"

"* niewłaściweskreślić

KLĄt]Ztjl,A INFoRllACY,l}lA
Na podstawie art. l3 ust, 1 i 2 roz,parz,ądz,enia Parlamęntu Eurclpejskiego i Rady (UE) 20161679 z, dnia 27 kłviętnia 20l 6 r. rł sprarvie ochron,rl osótl
Lizycznych lv złviązku z przet,wtrrzaniem danych osobtivych i rv sprawie swobodrrego przep§"rł,u takich darrych oraz uclrylerria ril,rektyrvy 95/4ólWE,
drrlej zwanego RODO. irrfonnujenry. że:
Adninistratorem darrych osrrbouyclr jest Pństworvy Polviatowy Inspektor Sanitarny lv Lublirrie. dalej zwany Adłąitlistrątorem,
z siedzibąrv Lublinie ul. LJnirversvtecka l2,20-029 Lublirr;

1)

,)\

3)
4}

5)
ó)
7)

lnspel,1or ochron_v- darych jest dostgpny pod adresenr e-mai1: iod@,psse.lublin.pl;
Pani/Panadane osobowe będąprzel-r.ł,arzane napodstawie art.6ust, l lit. c i e orazart.9 ust,2lii. hRODO,wzłviązku zprzepisami Kodetrsu
postępo,W anią adminis ił,a Cłi ne go|
Odbioroanri Pani/Pana danych będą osoby lub podrnioty uprawnione na podsta.łvie obowiązujących przepisórv puwa;
Pani,Pana dane nie bedą przekazyv,arre do panstwa trzeciego lub orgzuriza§i międzyrrzuodorłyclr;
Pałil'Pana dane będę przechowyłrane przez okres niezbędn.v do reatizacji celórł ol<reślonych rv pł1 3, a następnie arclrir.vizo..vane zgodnie z
oboq,iązującymi przepisami prav,a;
Przysluguje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do danych osobolvy9lr Pani{Pana dotyczących.
b) sprostowania PanilParra danl,clr osobotł1,,clr,

c)

8)

żądaniaodAdministratoraograniczeniaprzetrłarzaniadanychosobolrycltzzasłzężenienrprzypadków,oklórychnrorvarryań.18
tlst. l RODO;

Nie przysłrrguje Pani/Panu prawo do:
a) źądalia rrsunięcia danl,clr osobow_vclr,

b)
c)

9)

l0)

żądania przenoszenia danych tlsobowych,
wrriesienia sprzeciwu, wobec przetwazania danych osobowyclr;
W przypadku powzięcia inforrrracji o niezgodnvmz pra}vem przetwarzarrirt clanyclr clsobrrrłych, przysługuje Pani/Panu pralvo wniesienia skłrrgi
do Prezesa l,Irzędu Oclrrony Danych Osoborłlch rv Warszawię. ul Stawki 2;
Pani,/Pana dane nie podlegają za;tomaĘzawanemu podejmorł,aniLl de cyzji" w tvnr również lrie podlegają profilłrwaniu.

Niniejsze nie dotycz.y przetwarzanir danych osolrowl,ch dotyczących osólr prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących osobami
prawnymi, w t"vm danych o {irmie i formie prawnej oraz danych kontakto.wych łsoby prawnej.

