KLAUZULA INFORMACYJNA
Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku 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)
2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1000).
Stosownie do tych przepisów informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej.
Adres : 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z :
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną:
iod@dabrowatar.pl lub pod numerem telefonu: (14) 642-27-75
3) Pani/ Pana dane zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu :
- w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju
zakładu leczniczego.
- wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów
alkoholowych
- prowadzenia kontroli przestrzegania warunków i zasad sprzedaży, podawania i spożywania
napojów alkoholowych na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta;
- prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych;
- wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- prowadzenia działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które
w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację
małoletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają porządek publiczny;
- podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie
przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
- przyjmowania wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
- motywowania i zobowiązywania do podjęcia leczenia odwykowego,
- kierowania do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
- kierowania spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób
uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
- podejmowania działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
- kierowania osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów
- inicjowania działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w
niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
- inicjowania i organizacji szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania
problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
- organizowanie pomocy dzieciom ze środowisk zagrożonych marginalizacją, ze
szczególnym uwzględnieniem problemów alkoholowych.
4) Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. ze zmianami)
5) Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ww.
ustaw podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze;
komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz
innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; innym
osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny

w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą
określonych w odrębnych przepisach.
6) Okres przechowywania danych:
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategoriami
archiwalnymi, wynikający z instrukcji kancelaryjnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów, z dnia 18 stycznia 2011 r. Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7) Ma Pani/Pan prawo do:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Podane przez Panią/Pana dane są wymogiem
- Ustawa z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkohlizmowi (Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. ze zmianami).
9) Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych
- W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów
prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach
podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji
celów, o których mowa w pkt. 4 W sytuacji dobrowolności podawania danych
osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.
10) Pani/Pana dane:
- nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu.
- nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

