
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją obowiązków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (dalej zwane RODO), 

informujemy: 

1. Kto jest Administratorem danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brańszczyk,  z siedzibą  ul. Jana Pawła II 45, 07-221 

Brańszczyk, e-mail: sekretariat@branszczyk.pl 

2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych 

W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem 

Ochrony Danych, e-mail: iod.ugb@branszczyk.pl 

3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Celem zbierania danych jest realizacja zadań wynikających z art. 25a Ustawy z dnia 26 października 1982 r.  

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym 

(art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

4. Dobrowolność czy obowiązek podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa. 

5. Czyje dane przetwarzamy 

W związku z realizacją zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przetwarzamy 

dane członków rodziny w zakresie zgodnym z przepisami Ustawy. 

6. Jakie dane możemy przetwarzać 

Asystent rodziny, w związku z wykonywaniem swoich zadań, ma prawo do wglądu do dokumentów 

zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną, w tym: imię i 

nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny,  wykształcenie, zawód, 

miejsce pracy, źródła dochodu, dane dotyczące warunków mieszkaniowych, dane dotyczące sytuacji prawnej 

oraz aktualnego miejsca pobytu dziecka, dane o rozwoju psychofizycznym dziecka. 

7. Kto może być odbiorcą danych 

Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom uprawnionym wyłącznie na podstawie przepisów 

prawa (właściwym organom władzy publicznej, organizacjom oraz instytucjom), a także podmiotom, z 

którymi administrator zawarł umowę powierzenia w związku z realizacją usług na jego rzecz. 

8. Czy przekazujemy Twoje dane do Państw spoza EOG 

Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zadań z wyżej wymienionej Ustawy, nie będą 

przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

9. Jak długo przechowujemy Twoje dane 

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 

10. Czy Twoje dane będą przetwarzane automatycznie 

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

11. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, sprostowania 

danych, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Więcej na temat przysługujących praw znajduje się na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie. 


