
1Rozporządzenie 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 (RODO) oraz podjętych działań.  
 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH – KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH. 
 

Administrator danych osobowych.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wójt Gminy Siemkowice, z siedziba w Siemkowicach Plac Wolności 1. 

Można się z nim skontaktować w następujący sposób: 

a) listownie: Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice, 

b) przez adres e-mail: ug.siemkowice@post.pl, 

c) telefonicznie: (43) 841-72-69, 

d) ePUAP: /n9526flsor/skrytka 

 

Inspektor ochrony danych. 

Wójt Gminy wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: 

inspektor@myiod.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

 

Cel i podstawy przetwarzania.   

Pani / Pana dane są przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C  oraz art. 9 

ust. 2 lit. G RODO1)   wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj.: działań wynikający z obowiązków zmierzających do 

ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających 

na celu zmianę ̨obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania 

powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i 

zakładów pracy. 

    

Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa  

 

Okres przechowywania danych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującym w Urzędzie Gminy jednolitym rzeczowym 

wykazem akt, tj. 5 lat od zakończenia sprawy. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą. 

Zgodnie z RODO1 przysługuje Pani/Panu:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy 

przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, 

c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych na adres: 

Biura Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez stronę internetową uodo.gov.pl. 

 

Informacja o wymogu podania danych. 

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest obligatoryjne. 

 

aktualizacja: 23.05.2019 r.  

 

 


