
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Jaworniku Polskim 

 

Zgodnie z art. 13 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), dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Jawornik Polski, 37-232  

Jawornik Polski 30, tel. 016 651-40-14 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych Panem Adamem Mitał pod adresem e-mail: 

iod@jawornikpolski.itl.pl lub piszą na adres Administratora. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na 

Administratorze tj. art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO oraz zapisy art. 25a ustawy z 

dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2277 ze zm.). 

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań określonych w art. 41 ustawy 

z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2277 ze zm.). 

5. Dane osobowe mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w 

zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jawornik 

Polski, biegłym sądowym upoważnionym do wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz 

przewidziany prawem okres archiwizacji. 

7. Podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza 

obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej. 

8. Ma Pan/Pani prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne; 

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy 

RODO. 

 


