Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych osób doprowadzonych
Zgodnie

z art. 13 i 14 Rozporządzenia

27 kwietnia

1. Administratorem

Pana/Pani

reprezentowana

danych

przez Dyrektora,

2. Kontakt z wyznaczonym
jest

Parlamentu

Europejskiego

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych,

możliwy

poprzez:

jest

ul. Kochanowskiego

Inspektorem
e-mail

Ochrony

i Rady (UE) 2016/679

dalej RODO, informuję

osobowych

do Izby

Izba

z dnia

że:

Wytrzeźwień

w

Rzeszowie

17, 35-201 Rzeszów,

Danych w sprawach

iod2@erzeszow.pl

(Macierz

dotyczących

Golarz)

lub

ochrony

pisemnie

danych

na

adres

zadań

Izby:

Administratora,
3. Pana/Pani

dane

przyjmowania

osób w stanie nietrzeźwości,

i przyjmowania

osobowe

odpłatności

przetwarzane

są przetwarzane

i placówek

(tzw.

o wychowaniu
5. Odbiorcami
danych

lub utworzonych

Pana/Pani

osobowe

będą

Prawo do dostępu

•

Prawo do ograniczenia

Osobowych,

osobowe

danych

art.

40

obsługujący

października

danych
1982

r.

na podstawie

uprawnione

do uzyskania

które

na podstawie

umowy

- firma

Informatics

Systems

Izby.
przepisów

prawa - zgodnie

w RODO, prawo do:
oraz ich poprawiania,
narusza przepisy

dotyczące

ochrony

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony

Danych

jest obowiązkowe,

gdyż przesłankę

przetwarzania

przepis prawa,

pozyskanych

bezpośrednio
-

sporządzenia

października

przez Izbę, Izba otrzymuje

to podmioty
protokołu

korespondencyjne,

osoby i wykaz posiadanych
z 26

działalność

danych osobowych

danych osobowych

i mają obowiązek

ustawy

kategorii

Warszawa,

Izby danych to: dane identyfikujące,
zachowania

podmioty

oraz podmioty,

prawo do wniesienia

od Policji lub Straży Miejskiej

Wytrzeźwień

z dnia

terytorialnego,

przetwarzania,

ma Pan/Pani

9. Podanie przez Panią/Pana

10. Oprócz

wyłącznie

do Pana/Pani danych osobowych

że przetwarzanie

stanowi

26

są przez czas określony

ul. Stawki 2,00-193

danych osobowych

ustawy

izb

nie dłużej niż 10 lat.

•

danych osobowych,

samorządu

szczególnych

na rzecz Administratora

7. Posiada Pan/Pani, na zasadach przewidzianych

8. Gdy uzna Pan/Pani,

2014 r.~w sprawie

przetwarzania

prawa

komputerowy

przetwarzane

kancelaryjnymi,

z dnia 8 grudnia

i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi;

przepisów

dane

program

na Izbie Wytrzeźwień

w trzeźwości

przez jednostkę

podstawie

danych osobowych

przetwarzają

6. Dane osobowe

na

i przeciwdziałaniu

na podstawie

"PROFIS" dostarczająca

z przepisami

wrażliwe)

w trzeźwości

osobowych

powierzenia

dane

ciążących

prawnych

Zdrowia

• Art 9 ust. 2 lit. b oraz g RODO - w zakresie
osobowych

statutowych

roszczeń,

1982 r. o wychowaniu

Ministra

wskazanych

realizacji

nad nimi opieki do czasu wytrzeźwienia

z tego tytułu

obowiązków

w związku z ustawą z dnia 26 października
oraz Rozporządzeniem

celu

na podstawie:

• Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie

wytrzeźwień

w

za pobyt i dochodzenia

4. Pana/Pani dane osobowe

alkoholizmowi

są

sprawowania

przedmiotów

1982

zobowiązane
doprowadzenia.

też Pani/Pana

do doprowadzenia
Kategorie

r. o wychowaniu

z zakresem
w

trzeźwości

do Izby

przekazanych

wynik badania na zawartość
- zgodnie

dane

alkoholu,

przewidzianym

do
opis

przez

i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi.

Data i podpis

