
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – 

 GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych”, „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Augustowie, zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania 

Pani/Pana danych osobowych.  

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Rafał Andrzejewski, 

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na następujących 

podstawach prawnych:  

a) wypełniania obowiązków prawnych i zadań ciążących na Administratorze związanych z 

funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tj. 

związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych; m.in.  procedurą 

zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 

c i e RODO w zw. z ustawą z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi), 

b) po realizacji celu pierwotnego wskazanego powyżej - w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 

lit. c RODO, zgodnie z wymogami ustawy z 14.07.1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach). 

4. Informacja o odbiorcach danych osobowych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą 
być: 
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa;  

b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem 
lub w oparciu o inny instrument prawny przetwarzają dane osobowe na zlecenie 
Administratora, chodzi głownie o obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, IT, 
informatyczną, z zakresu niszczenia dokumentów; hostingową;  

c. inni odbiorcy, którym są udostępnianie dane osobowe, np. obsługa prawna.  
5.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisu prawa, dlatego też jest 

obowiązkowe w zakresie wskazanym w ustawie. Niepodanie danych może uniemożliwić 

członkowi pracę w komisji, natomiast osobie, której jest świadczona pomoc przez komisję czy 

innej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez komisję – może uniemożliwić 

wypełnienie obowiązków komisji.  

6. W zależności od postawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiada pan prawo do:  
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 

osobowych; 
c) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 17 RODO, tj. w przypadku gdy: 
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• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 
sposób przetwarzane, 

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych 
osobowych, 

• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania danych, 

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 
wynikającego z przepisów prawa; 

d) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 
określonych w art. 18 RODO, tj. przypadku, gdy: 

• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

• przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

• Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, 

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, 
do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na 
warunkach określonych w art. 20 RODO, tj. w przypadku gdy: 

• przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, 
której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, 

• przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek 

i na warunkach określonych w art. 21 RODO, tj. w przypadku gdy: 

• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku 
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 
Administratora, 

• przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której 
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy 
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych).  

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. W przypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe miałyby podlegać 

profilowaniu, informacja o tym zostanie udzielona przy dokonywaniu czynności w związku z 

tym działaniem.  

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania 

określonego w pkt 3 oraz po tym okresie – do celów archiwalnych przez czas określony w 

przepisach nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentacji. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są co do zasady przekazywane do Państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowych. Mogą być jednak przekazywane do Państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej w określonych przepisami obowiązującego prawa przypadkach. 

Jeżeli doszłoby do w/w przekazania zastanie Pani/Pan poinformowany o takim przekazaniu i 



stosowanych zabezpieczeniach, stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję 

Europejską odpowiedniego stopnia ochrony. 


