Klauzula informacyjna – zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani / Pana danych jest Urząd Miejski w Iłży z siedzibą przy ul. Rynek 11,
27-100 Iłża, reprezentowanym przez Burmistrza Iłży.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Iłży można się skontaktować
poprzez adres email: ilza@ilza.pl, lub telefonicznie: 48 341 22 41
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

przedłużenia zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

realizacji innych czynności urzędowych związanych z posiadanym zezwoleniem
Podstawą przetwarzania Pani / Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ODBIORCY DANYCH

Pani / Pana dane będą udostępnione Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz mogą być udostępniane zgodnie z przepisami prawa organom
administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny
w otrzymaniu danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych,
zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI
DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana
zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Dane uzyskane są od osoby wnioskującej o wydanie / przedłużenie zezwolenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI
LUB OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości uzyskania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

