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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie an 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony oséb ﬁzycznych w zwiqzku z
przetwarzaniem danych osobowych i W sprawie swobodnego przep1ywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzqdzenie o ochronie danych), dalej: RODO)
informujg, 26:
1. Administrator danych:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski,
ul. Kopernika 1, 1 7-100 Bielsk Podlaski;

2. Inspektor ochrony danych:

done kontaktowe inspektora ochrony danych - Urzqd Miasta Bielsk Podlaski, ul. Koperm‘kal,
1 7—1 00 Bielsk Podlaski;
e-mail: iod@bielsk—p0dlaski.pl, tel. 85 7318139
3. Cele przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanz'e Pani/Pana danych osobowych odbywaé sie bedzie w celu.‘ realizacji procedury

zobowiqzanz'a do leczem'a odwykowego.

4. Podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe bedq przetwarzane na podstawie art. 25a Ustawy z drzz'a 26
paz’dzz’ernika 1982 r. 0 wychowaniu w trzez’wos'ci
przeciwdzialaniu alkoholz'zmowz'
(DzU z 2016 1902.487 2 po'z'n. 2m), umowy z bieglymi sqdowymz’ i czlonkami Miejskiej
Komisji Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych.
—
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5. Odbiorcy danych/ podmioty posiadajqce dostegp do danych:

- d0 Pani/Pana danych osobowych bedq miec’ dostep upowaZm'em' czlonkowie
Miejskz'ej Komisjz' Rozwiqzywam'a Problemo'w Alkoholowych, oraz mogq miec’ dostep bieglz'
sqdowz‘ i Sqd Rejonowy.

6. Przekazanie danych d0 paﬁstwa trzeciego/organizacji migdzynarodowej:
- Pani/Pana dane osobowe m'e bedq przekazywane do paﬁstwa trzeciego/organizacji

miedzynarodowej
7.

Okres przechowywania danych osobowych:

- Pani/Parza dane bedq przechowywane przez okres 10 [at — z zastrzez‘enz'em,
Archiwum Paristwowe dokona ekspertyzy i utrzyma lub przedtuZy podany termin.

8. Prawo dostqpu d0 danych osobowych:
-

Posiada Pant/Pan prawo dostepu do

sprostowania.

z'e

treécz‘ swoich danych osobowych i prawo do ich

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia Skargz' do organu nadzorczego, jakim jest
Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa ul. Stawkz', 2) gdy
uzna Pant/Pan, z‘e przetwarzanie dotyczqcych Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO.
-

10.Konsekwencje niepodania danych osobowych:
- Podam'e przez Paniq/Parza danych osobowychjest niezbgdne d0 wszczgcia procedury
zobowiqzam'a do leczenz'a odwykowego. Nz'e podanz‘e wskazanych we wniosku danych
osobowych spowoduje, z'e zostanz'e Pam/Pan wezwana/y stosowm'e do art. 64 § 2 kodeksu
postgpowanz'a administracyjnego d0 usunigzcia brakdw wniosku w terminie 7 dnz' — co
przedluz‘y czas rozpatrzenia sprawy.
11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
- Pani/Pana dane osobowe nz'e bgdq przerwarzane w Sposo'b zautomalyzowany nie
z'

bgdqproﬁlowane.

podpis wnioskodawcy

