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DOKUMENT OPRACOWANY 

PRZY WSPÓŁPRACY:  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

PRZEZ GMINNĄ KOMISJĘ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII 

 

Szanowni Państwo, jeżeli poszukujecie u nas pomocy dla siebie lub osób Wam bliskich, które borykają się z chorobą alkoholową, 

uzależnieniem od narkotyków czy innych środków odurzających, podajecie nam dane osobowe. Poniżej znajdziecie wszelkie 

informacje dotyczące zasad ich przetwarzania. 

Kto jest  administratorem Państwa danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych jest Wójt Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków.  

Z kim możecie się Państwo skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

Administrator wyznaczył specjalną osobę – Inspektora Ochrony Danych, który udziela szczegółowych odpowiedzi na pytania 

dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych. Aby się z nim skontaktować należy napisać na adres e-mail: iod@pcat.pl 

lub wysłać list na adres: ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków.    

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, na podstawie udzielonych jej kompetencji, spraw związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniom, w 

tym przede wszystkim w celu skierowania osób uzależnionych na leczenie odwykowe, a także w celu prowadzenia działań 

zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia 

rodzinnego1.  

Komu możemy udostępnić Państwa dane  

Państwa dane osobowe możemy przekazywać operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji 

papierowej, a także innym instytucjom czy podmiotom, na podstawie zawartych umów powierzenia.  

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe 

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji wymienionego wyżej celu, a po tym czasie 

przez okres wymagany przez przepisy prawa, w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną.  

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umownym, a konsekwencją  ich niepodania  

może być przeprowadzenie postępowania o skierowanie na leczenie odwykowe z urzędu. 

Jakie przysługują Państwu prawa  

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do: dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, 

sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne, ograniczenia 

przetwarzania danych np. na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Państwa danych, usunięcia danych np.: kiedy nie 

będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w przypadkach, gdy 

macie do tego prawo.  

Prawo wniesienia skargi 

Jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z przepisami prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować. 

 
1 Podstawą prawną przetwarzania jest zatem realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz 

wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub  w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. e) RODO, w zw. z ustawą z dnia 26 października 1982 r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi). 
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