Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój niniejszym
informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z
przetwarzaniem przez Urząd Pani/Pana danych osobowych.
1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
Goczałkowice-Zdrój jest Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój z siedzibą w Urzędzie
Gminy Goczałkowice-Zdrój, ul. Szkolna 13, 43-230 Goczałkowice-Zdrój, tel.
32/2107185, adres e-mail: gmina@goczalkowicezdroj.pl.

2.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Szkolna 13, 43-230 GoczałkowiceZdrój, tel. 32/2107185, adres e-mail: abi@goczalkowicezdroj.pl.

3.

Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wydania zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

4.

Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż
upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym min. Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

5.

Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres
wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w
jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych.
Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację
dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

6.

Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania.

7.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie,
klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w
dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).

9.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów
prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach
podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji
celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych
osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie
niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez
rozpatrzenia.

