
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 w Rawie Mazowieckiej 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O  
 

PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych w sprawach zakresu 
postępowania w sprawach zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 
uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego, jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka z siedzibą przy ul .Aleja Konstytucji 3 
Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka.. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Gminną  Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Rawie Mazowieckiej w celu realizacji ustawowego zadania  - podejmowania 
czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu 
obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,  zgodnie z ustawą z 
dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm). 

 
Na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Rawie Mazowieckiej ma prawo przetwarzać dane osobowe członków rodzin 

osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, 

demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo 

systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny. W związku z powyższym, może 

Pan/Pani żądać od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dane osobowe będą 

przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której Pana/Pani dane zostały zebrane, 

a następnie będą przekazane do  archiwum zakładowego i będą przechowywane przez okres 

zgodny z obowiązującym u administratora danych jednolitym rzeczowym wykazem, po czym 

mogą ulec brakowaniu. 
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
 
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pan/Pani dane osobowe 
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. 
Odbiorcami mogą być: 

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej- pracownicy socjalni, 
asystenci rodziny, 
b) gminne/ miejskie komisje rozwiązywania problemów alkoholowych innych gmin  

              c) biegli sądowi w zakresie uzależnień  
d) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich 
przepisów prawa (np. Sąd, Policja, Prokuratura). 

Przy przetwarzaniu Pan/Pani osobowych nie będzie używane zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji ani profilowanie. 
 

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres – e-mail: iod@rawam.ug.gov.pl  adres 
pocztowy:  Urząd Gminy Rawa Mazowiecka ul. Aleja Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa 
Mazowiecka. 
 


