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Pahstwowa Inspekcja Pracy

realizuje

program

„Bezpieczehstwo i higiena pracy w zaktadach zajmujs|cych s i ^ przefwdrstwem
mi^sa", b^dqcy elementem trzyletniej kampanii prewencyjno-kontrolnej pod nazw^
„Dobry przepis na bezpieczenstwo", zaplanowanej na okres od 2019 do 2021 roku.
Celem przedsi^wzi^cia jest ograniczenie zagrozeh zawodowych i wypadkowych
poprzez

zapewnienie

przestrzegania przepisow

prawa

pracy, w

szczeg6lno§ct

bezpieczehstwa i higieny pracy w zaktadach zajmuj^cych s i ^ przetwdrstwem mi^sa.
Zapraszam
prewencyjnego,

Pahstwa do

kt6ra

pozwoli

wspotpracy
na

dotarcie

w
do

zakresie popularyzacji
wi^kszego grona

programu

pracodawc6w

prowadz^cych dziatalnoSc w branzy mi^snej. W za^czeniu przesyfam do dyspozycji
materialy informacyjne dotyczqce programu.
W razie jakichkolwiek pytah podaj§ kontakt mailowy: promocja@katowice.pip.gov.pl
oraz telefoniczny: 32/604-11-12.
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40-158 Katowice, ul. Owocowa 6-6a, tel. (32) 604 12 08, fax (32) 604 12 51,
e-mail: kance<aria@l(atowvice.pip.gov.pl, www.katowice.pip.gov.pl

Bezpieczeristwo i higiena pracy w zaktadach zajmujqcych si^ przetworstwem mi^sa.
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PANSTVVOVVA INSPEKCJA P R A C Y

Okr^gowy Inspektorat Pracy w Katowicach zaprasza pracodawcow z terenu wojewodztwa
sl^skiego do udziatu w programie prewencyjnym pn. Bezpieczehstwo i higiena pracy
w zaictadach zajmuj^cycli si^ przetworstwem mi^sa.
Celem przedsifwzi^cia jest doprowadzenie do poprawy stanu przestrzegania przepisow
prawa pracy, w szczegolnosci bezpieczehstwa i higieny pracy w zaktadach zajmuj^cych si§
przetworstwem mi^sa.
Ponadto pracodawcy, ktorzy zdecyduj^ s i ^ na udziat w programie prewencyjnym opartym
na zasadzie samokontroli, uzyskujq pomoc inspektorow pracy w efektywnym dostosowaniu
przedsi^biorstwa do obowiqzujqcego prawa.
W dniu 28.05.2021 r. o godzinie 10:00 odb^dzie s i ^ bezptatne szkolenle za pomoc£|
komunikatora IMicrosoft TEAMS. Link do szkoienia zostanie udost^pniony
po przestaniu karty zgtoszenia.
W trakcie szkoienia specjalista wyjasni jakie wymagania prawne i standardy BHP powinien
spetni6 pracodawca, aby uczynic zaktad bardziej bezpiecznym. DIa pracodawc6w
uczestnicz^cych w szkoleniu oferujemy bezptatne wydawnictwa zwiqzane z realizacj^
WW. programu prewencyjnego oraz pomoc merytoryczn^ przez cafy okres realizacji
prog ram u.
Zgtoszeh do udzialu w szkoleniu mo±na dokonad drogq elektronicznq na adres:
promocia(5).katowice.DiD.aov.Dl lub poczt^ tradycyjn^ na adres: Okr^gowy Inspektorat
Pracy w Katowicach, 40-158 Katowice, ul. Owocowa 6 - 6a wypetniaj^c i przesytaj^c kart?
zgtoszenia.
Karta zgtoszenia udziatu w programie prewencyjnym Partstwowej Inspekcji Pracy „BHP w zaktadach przetw6rstwa mi^sa":
Karta zgtoszenia
Szczegotowe informacje o programie prewencyjnym:
http://www.bhDnatak.pl/html/program prewencvinv.html

Zat^cznik 1. do karty zgtoszenia udziatu w programie prewenc/jnym Pahstwowej Inspekcji Pracy .BHP w zakteidach
ptzetw6rstwa mt^sa"

Numer

zgtoszenia(wype*niaPlP)

KARTA ZGtOSZENlA

Pefna nazwa zaMadu z adresem
^ . (zgodnie z KRS lub wpisem do
' ewidencji dziafalnosci
gospodarczej)
2 I lmi§, nazwisko i funkcja osoby
' reprezentuj^cej zaklad
3.

REGON
Telefon kontaktowy
Adres e-mail

_

Liczba zatrudnionych pracownik6w

umowa 0 prac^

/umowycywilnoprawne

/ liczba pracujgcych*
Branza
zatrudnionych na podstawie um6w o prac§/

Zglaszam moj^ firm§ do udziatu w programie prewencyjnym Pahstwowej Inspekcji Pracy
„BHP w zaWadach przetworstwa mi^sa ", ktorego celem jest dostosowanie zakladu do
obowi^zujqcego prawa pracy, w tym przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy.

Zgoda na przetwarzanie danych
Wyra2am zgod§ na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na podanie ich do publicznej
wiadomoSci w celach zwiqzanych z organizacj^ i realizacjq programu „BHP w zaktedach
przetw6rstwa mi^sa". OSwiadczam, \i zapoznalam(em) si? z klauzul^ informacyjn^ wynikaj^c^ z art.
13 Rozporzgdzenia 2016/679 (RODO)*. Posiadam wiedz?, Ze podanie danych jest dobrowolne,
jednak konieczne do reaiizacji cel6w, w jakim zostaJy zebrane.
Wniosek powinien by6 podpisany przez pracodawc^ lub upowaZnionego przedstawiciela pracodawcy.

Podpis
Miejscowo§6 i data

Zat^czniki:
1 klauzula infomacyjna,
izgi^^anawykorzystaniewizerunku.

Zatgcznik 1. do
karty zgtoszenia udziaJu w programie prewencyjnym Partstwowej Inspekcji Pracy „BHP w zaktedach
przetw6rstwa
mi^sa"

Kiauzula informacyjna
Przetwarzanie danych osobowych odbywac si? b^dzie na zasadach przewidzianych
w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi^zku z przetwatzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporz^dzenie o ochronie danych - RODO).
1.

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestnikdw programdw
prewencyjnych Panstwowej Inspekcji Pracy (w szczeg6lno5ci programu „BHP w
zaktadach przetwdrstwa mi?sa") jest Okr^gowy Inspektor Pracy w
z siedzibg w
2. Administrator powotat inspektora ochrony danych nadzorujqcego prawidtowo^d
przetwarzania danych osobowych, z I<t6rym mozna skontaktowac s\q
za poSrednictwem adresu e-mail: iod@
pip.gov.pl
3.

Dane osobowe uczestnikow b?dq przetwarzane w celach organizacyjnych zwiqzanych
realizacj^ programu. Podstaw^ do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na
z
przetwarzanie danych osobowych.
Odbiorcq danych osobowych mogq zostad:

4.

• inne jednostki organizacyjne PIP, nadzorujqce realizacj? programu,
• podmioty wykonuj^ce ustugi niszczenia i archiwizacji dokumentacji.
Dane uczestnik6w programu prewencyjnego b^dq przechowywane przez okres
niezb^dny do realizacji wyzej okreslonych celow.

5.
6.

Uczestnikom programu przystuguje prawo dost^pu do treid swoich danych oraz,
z zastrzezeniem przepisdw prawa, przysfuguje prawo do:
a) sprostowania danych,
b) usuni^cia danych,
-\
•-<
•r'->>>
c) ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia sprzeciwu.

7.
8.

Uczestnikom
programu
Urz^du
Ochrony
Danychprewencyjnego
Osobowych. przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i jest niezb^dne do udziatu w
programie.

9.

Organizator programu o^wiadcza, iz dane uczestnik6w programu nie b§dq przetwarzane
w spos6b zautomatyzowany i nie bqd^ poddawane profilowaniu.
10. Organizator programu b^dzie zbieraf od uczestnik6w nast^pujqce dane:
a) nazw^, adres i REGON zaktadu,
b) imie • nawi-'
•

5'

d)

numertelefonu.
..vi.iici icieronu.
11. Organizator programu stosuje srodki techniczne i organizacyjne majqce na celu nalezyte,
odpowiednie do zagrozert oraz kategorii danych obj^tych ochronq, zabezpieczenia
powierzonych danych osobowych. Organizator programu wdrozyl odpowiednie irodki,
aby zapewnid stopien bezpieczenstwa odpowiadajqcy ryzyku z uwzgl^dnieniem stanu
wiedzy technicznej, kosztu wdrozenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu
przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolnoki os6b fizycznych o rdznym
prawdopodobiertstwie wystqpienia i wadze zagrozenia.
•

Zatqcznik 2. do karty zgtoszenia udzialu w programie prewencyjnym Partstwowej Inspekcji Pracy „BHP w zaktadach
przetw6rstwa mi^sa"

Zgoda na wykorzystanie wizerunku
1.

Wyrazam zgod? na nieodptatne wykorzystanie i rozpowszechnlanle mojego wizerunku,
utnwalonego
jakqkolwiek
technlkq
na
wszelkich
nosnikach
(w
tym
w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez Okr?gowy Inspektorat Pracy
w
z siedzib^ w
na
potrzeby realizacji programu „BHP w zaWadach przetworstwa mi^sa" oraz w celach
informacyjnych.

2.

Niniejsza zgoda jest nieodptatna, nie jest ograniczona ilosciowo, czasowo ani

terytorialnie.
3. DIa potrzeb programu moj wizerunek moze by6 uzyty do rdznego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a takze zestawiony
z wizerunkami innych osob, mo^e by6 uzupelniony towarzyszqcym komentarzem.
Natomiast nagrania filmowe z jego udziatem mogq bye ci^te, montowane,
modyfikowane, dodawane do innych materiatow powstajqcych na potrzeby programu
prewencyjnego oraz w celach informacyjnych.
4. Niniejsza zgoda
obejmuje
wszelkie formy publikacji, w
szczeg6lno§ci
rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Pahstwowej Inspekcji Pracy) oraz
zamieszczenie w materiatach promocyjnych i informacyjnych. Moj wizerunek nie moze
by6 uzyty w formie lub publikacji dia mnie obrazliwej lub w inny spos6b nanjszad moje
dobra osoblste.

(m"iejscowo§6," data)'

^P°^P'® ^

ozoz

en

