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Przeprowadzonej ptzez upoważnionego Cy"h) przedstawiciela (-i) Pństwowego Wojewódzlaegol

Powiatowego/Granicznego*) Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

Konholę przeprowadzono na podstawie art. 4 i 25 ustawy z dnia 14 marca i985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitamej (Dz. U. z20I7 r. poz. I26I),w rvlięku, z art. 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodels
postępowania adminiskacyjnego @z. U. z20I7 t. poz. 1257 ze nrl).
Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej konholi żywności oraz mateńŃów i wyrobów
Przeznaczonych do kontakfu zżyvłnoŚciąPKlBŻ/}lokreślona w zarądzeniunr I04lI7 Głównego Inspektora
Sanitarnego z dńa 8 maja 2017 r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej konfuoli łwnoŚci oraz
materiałów i wyrobów przsznaczonych do kontaktu zżyvłnością.

Na podstawie afi. 47 ust. 2 ustawy z dńa 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców @z. IJ. z2018 r. poz. 646)*)
otaz na podstawie art. 3 ust. 2 tozporządzenia (WE) nr 88212004 Parlamentu Europejskiego i Rad} z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem
Paszowym i zywnoŚciowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zvłierząt i dobrostanu rvłierąt(Dz.Urz.U9L
165 z 30.04.2004, sfu. I, z poźn. zm.; Dz. TJvz.IJE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45:rt . ZOo, z późn.
zm.) - nie dokonano zawiadomienia o zartiarue wszcąciakontroli.

I. Informacjeogólne dotyczącekontrolowanego za7<ładu
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(osoby przywołane przez strony na świadka dol{onanych czynności kontrolrlyĄ
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II. 1. OPis stanu faktycznego (charakter działalności zaldadu, liczba pracowników i inne informacje

char akt eryzuj qc e z ald a d).

Ii] ,)

II. 2. OPis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przęisów prawnych, które naruszorLo.

Integralną częśó protokołu stanowią następujące zńączniki: ZFEK/BŻ/01/01/01,
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III. Ustalenia poko4trotne

1. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt ............. .:. zń, nr ZF/PK/Bu01/01/01

(imi ę, nazlłi sko, st anow i sko)

szyvłnąw drodze mandatu karnego ._t........."", W Wysokości"""""", """"""",ń
(nr mandątu karnego) ł*,

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego zdńa_..._... """" ff"""""

(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wylłoczenie/ia oraz uwzględniajqc

informacje o sytuacji materialnej _poućono 
o prorń odmowy prĘęcia grz,ny w drodze mandatu

ńmego"t o slaltkacń prawnych takiej odmovły)

2. zgodńe z art. llkodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, ustalono terminy

"ffi "iu 
nieprawidłowości sanitarno-technicznych:

o usunięciu stwierdzonych ńeprawidłowości kierownik

właściwego pństwowegó inspektora sanitarnego nie później

terminu. 1

zakładu jest obowipany zawiadomió

niZ w ciągu 3 dni od daĘ wyznaczonego

4. Uwagi i "-ffifr ,edstawicieĘ-zald@>
ffi ie { łisftzeżeń do sŃergone go stanu faktycznego :

5. Uwagi osoby kontrolującej

INFORMACJA O PRZETWARZANru DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. ri Ń. r i2rozporządzeniaParlamentu-Ej:ryJj,*"*o i RadY aE)Ż0161679

z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie o"ł,rorr} o,ou qq"*+ w.nviązllt z przetvłarz.aniem danych osobowych i w

sorawie swobodnego przepĘ.wu takich dany#".u" "Ń""iu 
oy."tq^i g5t46-twE (ogÓlne roąorządzenie o ochronie

iffi**;rff"$]l?.*:33hcń jest pństwowy powiatowy Inspektor Sanitamy z siedzibą wRzeszowie, ul,

Dąbrowskieg o 1 9 ą 3 5 -04O Rzeszów,

Dane osobowe ptzet,waxzarrę są w celań:
a) realŁacji bieżącego lub zapobieg awczęgo nadzoru sanitarnego zgodnle " y*?*.!: dnia 14 marca 1985r, o

pństwowej Inspekcji Sanitamej (podstawa ń. o ust. 1 lit, c, e; art9 ust,2 lit, b , B, h, i, j RoDo),
- 

b) archiwalnych, ""it"ń"n, 
aó.i"a"*v^"1ilłńznych,analitycznych i admństracYjnYch w interesie PublicznYn

(podstawa zart.'6ust. 1lit, c iań,9ust,2lit, j RODO),

osobom,którychdanesąplzetwarza1rep.,y*łogoją'prawodostępudoswoichdanych,prawootzymaniakopiidanych
osobowych podlegających przetwarzaniu, pffi'do'rp.rto**i1 (PoPrawiania),swoicn danYch' Prawo do usunięcia

danych, prawo do ograrriczenia przetwarzań; ;;; q","i9,i""iuip,"""i* wóec ptzetularzańa danych osobowych,

prawo do wniesienia .ńń pńzesa Urzędu oćhrony Danych osobowych.

f
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Dane osobowe będą przetwuzane przez okres wskazany w przepisach o narodowlrrn zasobie archiwalnym iarchiwach.
Dane osobowe mogą zostać Przekarywane następującym odbiorcóm: operatorom pocźowym i kurierom. bane mogą być
PrzekarYwane rółvnież ins§ćucjom ot<reślonym przęz przepis} prawa oraz podwykonawcom 1poŃotorn
PrzetwarzającYm) nP. firmom informatyczrym wykonującym uiłogi ni rzócz Administńra. fodanie danychisobowychjest wYmagane obligatoryjnię Ptzez Administrato.a, w ceio reulizaĆlibiezącego lub zapobiegawc zego nadzorusanitarnego
na Podstawie ustawY o Panstwowej Inspekcji Sanitanrej. W sprŃe ochron} swoich'danyih osobowych może pani/pan

F/PwBŻ/}ll0l
Data wydania: 20 l 7-05-08

zę zm. z dnia 2018-04-30

skontaktować się z Inspektorem ochrony Danychpoprzeze-pait: iod@psserzeszow.pl

Poprawki i uzupełnienia do protokofu:

nOŃWrgWrśrułryEffiqułłscznika, olrreślenia lubwyrazy błędne i te, hóre je zastępujd
ul. Mjr lI. Sucharskiego 1

Protokół niniejszy wraz z zńącznikarrli zostałsporządzony ,Ć_.. jednobrzmiących egzemplarzach
dla kżdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany.
W PrzYPadku odmowy podpisania protokofu nalery dokonać odpowiedniej adnotacji.

'ł:ł;;;,,:,#,ęł#W: .ffiffia ł:,i;;;;ń*;;;r;;;:':":'.:':'--'""'UM6, {;;;;;;;aij;;:;;E;//l
fV. Potwierdzenie odbioru protokółu [ _
Protokół kontroliprzeprowadzo*j *-d{ri; r*ą.....(..ł.....*......T.!,!5.,,

otrzymałem Gam) w dniu ł7 } ...7..*.Ź.;..

Właściciel/osobaupowżnionawterminie7dnioddatydoręcz.niun''i@
zgłosió zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

wyniki kontroli doĘ czą wyłącznie skontrolowanego zakładu.
NiniejszY Protokół nie może byó bez zgody Pństwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Rzeszowie powielany inaczejjak tylko w całości.

Protokół sPrawdzono Pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierd zonol
nie zatwierdzono*) wYniki kontroli na ęgzęmplarzu protokofu właściwego pństwowego inspektora
sanitamego:

(data, podpis kierownika komórki orgańzacylnej/
kierownika technicnrego/ zastęp cy)

r) 
zaznacz!ć właściwe

**) 
skreŚliĆ w PrąiPadku Podmiotów, któv$ nie doĘcząptzepisy o swobod zie dzińalności gospodarczej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Mjr l l. Sucharskiego l /35-Z|25Rzeszów g?rtrŁ
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