Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych
(Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

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) (Dz. Urz. UE L 119.1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Tomaszów Mazowiecki reprezentowana przez
Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki z siedzibą przy ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych:
iod@gminatomaszowmaz.pl lub pisemnie na adres urzędu ul. Prez. I. Mościckiego 4, 97-200 Tomaszów
Mazowiecki.
3. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu prowadzenia spraw przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze danych osobowych określonego w ustawie z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ich odbiorcami mogą być:
a)

podmioty, którym Administrator danych zobowiązany jest przekazać dane z mocy obowiązującego
prawa
b) pracownicy, upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
c) w szczególnych sytuacjach inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu
Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane (10 lat), zgodnie z obowiązkiem archiwizacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Tomaszów
Mazowiecki.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
8. Przysługuje Pani/Panu, za wyjątkiem sytuacji zastrzeżonych przepisami prawa, prawo dostępu do swoich
danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania;
9. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy o ochronie
danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

…………………….……………………………………………………
Data i podpis

