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………………………….. 
data 

Zleceniodawca:  
(nazwa firmy, adres, NIP lub  nazwisko i imię) 

………………………………………........................... 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ……………………………………. 

e-mail ……………………………………………………. 

Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie 

Pracownia Badania Pozostałości Pestycydów 
 

Zlecenie badania nr …………………… 
 

Zlecam wykonanie badań próbek na obecność pozostałości pestycydów: 
 

L.p. Kod próbki klienta Asortyment Zakres badań/ metoda badawcza* 

1    

2    

3    

4    

5    

* - zgodnie z ofertą badań dostępną na stronie www.wsse.waw.pl 

 

Termin wykonania badań:   ………………………………… 

Koszt badań:   …………………………. ………   + 23% VAT 

Sposób przekazania wyników:         pocztą  □               odbiór osobisty  □          e-mail    □ 

Płatność:                                            przelewem   □            w kasie   WSSE   □    

Cel badania:                 na użytek własny  □        celem przedłożenia wyników jednostce kontrolującej   □ 

 

Dodatkowe uzgodnienia:  ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Warunki zlecenia: 

1. Laboratorium zastrzega sobie prawo do poinformowania właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o wynikach, które wskazują na możliwość zagrożenia zdrowia lub życia ludzi, albo skażenia środowiska. 

2. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb działalności WSSE w Warszawie, 
zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych. 

3. Laboratorium dokonuje stwierdzenia zgodności z wymaganiami zgodnie z następującą zasadą podejmowania decyzji: dla 
wyników powyżej NDP stosowana jest niepewność rozszerzona ± 50% (dla poziomu ufności 95% i współczynnika 
rozszerzenia k=2). Wynik nie spełnia wymagań, gdy po odjęciu niepewności jest wyższy niż obowiązująca wartość NDP 
określona w aktualnych aktach prawnych. 

 
Zapoznałem się z ofertą badań     ………………………………… 

(Data, podpis zleceniodawcy) 
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Uwagi laboratorium:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Próbkę przyjęto / nie przyjęto do badań 
 
 
 
Przeglądu zlecenia dokonał:  ………………………………………….. 

(Data, podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 
reprezentowana przez Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego /Dyrektora Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno- Epidemiologicznej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i Nowogrodzkiej 82. 

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej można uzyskać pod adresem 
iod@wsse.waw.pl   telefon 22-620-90-01 do 06 numer wewnętrzny 605. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu: 
 ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, 

jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych,  
 wykonywania badań laboratoryjnych i pomiarów.  

     Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z: 
 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;  
 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres: niezbędny do realizacji, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w 
przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których 
były zebrane lub osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych 
d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
w celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 
narusza przepisy. 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w celu realizacji zleconych badań jest konieczne, aby Administrator mógł dopełnić 
żądanie od osoby której dane dotyczą. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość wykonania zlecenia. 

9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
10) Państwa dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 

 

mailto:iod@wsse.waw.pl

