Klauzula informacyjna RODO dla danych przetwarzanych przez Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W związku z zapisami art.13 oraz art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r 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( (Dz.U.UE z
2016r.,L119, poz..1) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Bytom
reprezentowany przez Centrum Przeciwdziałania uzależnieniom (CPU) w Bytomiu, ul.
tarnogórska 3, 41-902 Bytom.
2. Informujemy, że na mocy art.37 ust.1 lit a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych (IOD) z którym można kontaktować się pod adresem email:
iod.cpubytom@gmail.com.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw przez Miejską
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, związanych z profilaktyką i
przeciwdziałaniem uzależnieniom na podstawie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze.
4. Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Bytomiu gromadzi Państwa dane w celu
realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, a w szczególności Ustawą z dnia 26
października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
5. Podane przez Panią./Pana danych osobowych jest obowiązkowe (wymagane przepisami
prawa) w zakresie realizacji zadań wynikających z w/w ustawy, w szczególnych przypadkach
za zgodą osoby, której dane dotyczą.
6. Państwa dane osobowe przetwarzane są w ściśle określonym, minimalnym zakresie
niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
7. Państwa dane mogą zostać przekazane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą
przekazania danych są przepisy prawa.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14
lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
9. Przysługuje Pani/Panu z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa możliwość dostępu do
danych osobowych jej dotyczących, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
10. Z powyższych uprawnień można skorzystać pisząc na w/w adres CPU.
11. Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę, ma
prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodny z
RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla w/w skargi jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji
międzynarodowych.

