
 
 

  KLAUZULA INFORMACYJNA  
 o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  
Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 oraz 14 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
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, str.1 z późn.zm./ informuję:

Tożsamość i dane kontaktowe
Administratora  

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Burmistrz  Kłobucka
z siedzibą w Kłobucku przy ul.  11 Listopada 6,  42-100 Kłobuck, tel.
(34) 31 00 150,   e-mail: sekretariat@gminaklobuck.pl 

Dane kontaktowe Inspektora 
Ochrony Danych 

Administrator – wyznaczył Inspektora ochrony danych /IOD/, z którym może
się Pani/Pan skontaktować poprzez:

 adres e-mail:  iod@gminaklobuck.pl 
 pisemnie pod adresem:  42-100 Kłobuck ul. 11 Listopada 6

Z  inspektorem  ochrony  danych  można  się  kontaktować  we  wszystkich
sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  w  szczególności
w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

Cele przetwarzania                  
i podstawa prawna

Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są w  celu realizacji ustawowych
zadań przez  Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: ٭

1) art.6  ust.1  lit.  c  RODO,  tj.  przetwarzanie  jest  niezbędne  do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) art.6 ust.1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;

w związku z art.25a ustawy z dnia  26 października  1982 r.  o  wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
     

Kategorie odnośnych danych 
osobowych 

Imię  i  nazwisko,  data  i  miejsce  urodzenia,  płeć,  nr  PESEL,  stan  cywilny,
wykształcenie zawód, adres miejsca zamieszkania lub adres miejsca pobytu,
adres  poczt  elektronicznej,  nr  telefonu,  dane  dot.  stanu  zdrowia  (dane
wymienione w art. 25a w/wym. ustawy).
  

Odbiorcy danych Pani/ Pana dane mogą być udostępnione podmiotom:
 upoważnionym na podstawie przepisów prawa tj. Sąd, Prokuratura,

Policja,  biegli  sądowi,  pracownicy  socjalni,  oraz  gminne  komisje
rozwiązywania problemów alkoholowych z innych gmin, 

 przetwarzającym dane  na  zlecenie  i  w  imieniu  Administratora,  na
podstawie  zawartej  umowy  powierzenia  przetwarzania  danych
osobowych,  w  celu  świadczenia  określonych  w  umowie  usług  np.
prawnych, informatycznych. 

 

Źródło pochodzenia danych 
osobowych  

Źródła: – prywatne np. inna osoba, –  publiczne inny administrator np. urząd,
Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych z innej gminy, Sąd,
Prokuratura, Policja.          

Okres przechowywania  
danych 

Pani/Pana  dane  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji
określonego celu/celów, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach
o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

 

Pani/Pana prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych

1) Do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych
oraz  prawo  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych.

2) Jeśli  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  zgody,  do  cofnięcia
zgody                      w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody
przed jej cofnięciem.

3) Do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego  tj.  Prezes  Urzędu
Ochrony  Danych  Osobowych  /PUODO/  ul.  Stawki  2,  00-193
Warszawa,                     gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
dotyczących jej(-jego) danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o zamiarze 
przekazywania danych 
osobowych do państwa 
trzeciego lub orgfanizacji 
międzynarodowej 

Pani/Pana  dane osobowe  nie  będą przekazywane  do  państwa  trzeciego  lub
organizacji międzynarodowej.

mailto:sekretariat@gminaklobuck.pl
mailto:iod@gminaklobuck.pl


Informacja                               
o dowolności lub obowiązku 
podania danych 

Podanie danych osobowych jest  obowiązkowe i  wynika  z wyżej  wskazanych
przepisów prawa.

 .   

Informacja o 
zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji w tym 
o profilowaniu

Przetwarzanie  podanych  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  nie  będzie
podlegało  zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


