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Informacje i dostęp do danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z dnia 10.05.2018 poz. 1000; z art. 13
ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawy z dnia 4 maja 2019
DZ.U.2019 poz.730 informujemy że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie, zwana dalej Izbą;

1) Izba Wytrzeźwień w Rzeszowie ma wyznaczonego inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest
możliwy, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z tym przetwarzaniem - elektronicznie na adres email: iod2@erzeszow.pl

2) PanilPana dane osobowe, na podstawie art. 6 ust. l RODO, będą przetwarzane w celu realizacji zadań
przez Izbę Wytrzeźwień w Rzeszowie, w szczególności - wykonywania zadań statutowych:
przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości, sprawowania nad nimi opieki do czasu wytrzeźwienia
i przyjmowania odpłatności za pobyt i dochodzenia z tego tytułu roszczeń, na podstawie:

- ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2137 z późno zm.)

- rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek
wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz.U. 2014 poz. 1850)

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy publiczne, jednostki i inne podmioty, którym
ujawnienie danych osobowych warunkuje należyte i prawidłowe wykonywanie zadań przez Izbę
Wytrzeźwień. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez odbiorców innych niż Izba, odbywać
się będzie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i w zakresie stosownym do celu
przetwarzan ia.

4) W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji
międzynarodowej, zostanie Pani/Pan poinformowana/y o tym fakcie w sposób formalnie ustalony.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania
i archiwizowania dokumentacji przez organy administracji samorządowej. Okres przechowywania
określony jest prawnie.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;

7) Posiada PanilPan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest PanilPan zobowiązany
do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie konieczność ich pozyskania przez
Izbę Wytrzeźwień w inny, zgodny z prawem sposób. Procedura pozyskiwania danych, może wpłynąć na
szybkość, jakość i kompleksowość udzielanego wsparcia;

9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10) Izba Wytrzeźwień jest jednostką administracji samorządowej, dlatego w okolicznościach określonych

w prawie, będzie mogła przetwarzać PanilPana dane osobowe w celu innym niż cel podany w punkcie 3.
W przypadku wystąpienia takich okoliczności, Izba udzieli Pani/Panu informacji w tym zakresie.

Miejscowość, dnia . Imię inazwisko osoby poinformowanej

Podpis pracownika jednostki Podpis osoby poinformowanej
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