
Ogólna klauzula informacyjna

Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie zgodnie z art. 13 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 pnepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO, informuje że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Izba Wytneźwień w Rzeszowie,
ul. Kochanowskiego 17, 35-201 Rzeszów,

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt poprzez e-mail
iod2@eneszow.pllub pisemnie na adres Administratora,

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Izby,
a w szczególności przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości oraz sprawowania nad
nimi opieki do czasu wytrzeźwienia oraz przyjmowania odpłatności w tym zakresie i
dochodzenia z tego tytułu roszczeń.

Dane osobowe przetwarzane są takie w celu ochrony żywotnych. interesów osoby, której
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:'
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na

Administratorze w szczególności w związku z ustawą z 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek
wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

Art 9 ust. 2 lit. g RODO- w zakresie przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych;
w związku z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie
umów powierzenia przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora (jeśli są takie
podmioty w stosunku do osób umieszczonych w izbie)

6. Dane osobowe przetwanane będą przez czas określony na podstawie przepisów
prawa-zgodnie z przepisami kancelaryjnymi,

7. Posiada Pan/Pani, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do:
Prawo do dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich poprawiania (sprostowania) - na

zasadach art. 15 i 16 RODO;
Prawo do ograniczenia przetwarzania - na zasadach przewidzianych wart. 18 RODO;

8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy powołanego rozporządzenia,

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa,

10. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowane i nie będą podlegałv profilowaniu,
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