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Dyrektorzy 

placówek oświatowo - 

wychowawczych  

powiatu tureckiego 

 

Szanowni Państwo, 

  Zbliżający się okres wakacji to doskonała okazja, aby zadbać o właściwy 

wypoczynek dzieci i młodzieży. Podczas wakacji w domu, wyjazdów nad morze czy jeziora, 

w góry, na kolonie, obozy czy do rodziny mogą one znaleźć się w różnych sytuacjach 

stwarzających zagrożenie dla ich zdrowia i życia.  

Szczególne niebezpieczeństwo stanowią nowe narkotyki, potocznie zwane „dopalaczami”.  

Wynika ono między innymi z powszechnej dostępności do tych substancji oraz 

nieprzewidywalności skutków zdrowotnych, jakie mogą nastąpić po ich zażyciu.  

Najczęściej sięgają po nie młode osoby. Każde doświadczenie  z narkotykami ma wpływ na 

człowieka, a często decyduje o jego dalszym życiu – funkcjonowaniu fizycznym czy 

społecznym.   

              Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Turku zaleca podjęcie różnorodnych 

działań informacyjno – edukacyjnych zarówno wśród uczniów i ich rodziców mających na celu 

dostarczanie wiedzy na temat szkód związanych z używaniem  nowych środków 

psychoaktywnych, promujących zdrowy styl życia oraz bezpieczny wypoczynek.  

 

 

 

                                                                                                                      Z poważaniem                                                                                                                                        

                                                                                                                Państwowy Powiatowy   

                                                                                                                        Inspektor Sanitarny  w Turku 

          

                                                                                                                          (-) mgr Katarzyna Wysocka    

                                                                                                                              Specjalista epidemiolog 

 

L.B/K.J. 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/67 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 RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, 

że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku jest Dyrektor 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Turku z siedzibą: ul. Uniejowska 1 a, 62-700 Turek. 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych można uzyskać pod adresem mailowym: inspektor@osdidk.pl lub telefonicznie pod 

numerem tel. 531 641 425. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu i zakresie niezbędnym do inicjowania, organizowania, prowadzenia, 

koordynowania i nadzorowania działalności oświatowo-zdrowotnej w szkołach i innych placówkach oświatowo-

wychowawczych, szkołach wyższych, środkach masowego przekazywania, podmiotach leczniczych oraz innych podmiotach, 

instytucjach i organizacjach. 

4. Podstawami prawnymi są: Art. 6 ust. 1 lit. c,e RODO; art. 2, w związku z art. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z art. 67 § 1; art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491). 

5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( 5-25 lat ).  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie obowiązującego prawa oraz podmioty 

świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów. 

7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania 

(poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się  z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  

9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku, kiedy cel, w jakim Pani/Pan je 

podaje, skutkuje koniecznością wypełnienia przez administratora obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej, w takim przypadku jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, oraz nie będą przetwarzane w formie 

profilowania.  

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
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