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Szanowni Państwo,  

Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło nową, ogólnopolską kampanię społeczną pod 

hasłem: „Jedyny taki test” (#jedynytakitest), której celem jest popularyzacja wczesnej 

diagnostyki w kierunku HIV. Kampania trwać będzie do 2 grudnia 2022 r., ze szczególnym 

uwzględnieniem Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV (ETT) w dniach  

21–28 listopada 2022 r. oraz Światowego Dnia AIDS w dniu 1 grudnia 2022 r.  

Wzmożone działania promocyjne prowadzi również Punkt Konsultacyjno  

- Diagnostyczny w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 5/4, w którym można wykonać anonimowo 

i bezpłatnie test w kierunku HIV.  

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie i włączenie się  

w działania kampanijne poprzez udostępnienie informacji na temat kampanii, z wykorzystaniem 

materiałów kampanijnych, na stronach internetowych i w mediach społecznościowych.  

                                                                                                                
 
          Z poważaniem 

                                                                                                                                      
                                                                                                            Państwowy Powiatowy   

                                                                                                                   Inspektor Sanitarny  w Turku 

          

                                                                                                                    /-/ mgr Katarzyna Wysocka    

                                                                                                                       Specjalista epidemiolog 

 
załączniki: 

materiały informacyjno-edukacyjne 
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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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