
JAWNY REJESTR DANYCH OSOBOWYCH  - szczegóły zbioru: WNIOSKI GMINNEJ KOMISJI ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Numer karty rejestracji:    18/2015
Podstawa prawna: 

1/ art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

2/ Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015  w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. 2015 poz. 719)

Lp. Opis Wartość

1 Nazwa zbioru danych: WNIOSKI GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

a/ data wpisu informacji do Rejestru prowadzonego przez ABI 01.07.2015

b/ data ostatniej aktualizacji informacji (-)

c/ Nr księgi GIODO / data wpisu do Rejestru GIODO / Nr zgłoszenia (-)

2 Administrator danych osobowych (ADO): Gmina Choszczno, Wolności 24, 73-200 Choszczno, Regon 000528304, NIP 594-153-03-07

3 Przedstawiciel ADO (art. 31a uodo) Nie dotyczy

4 Powierzenie przetwarzania danych (art. 31 ustawy) Nie dotyczy

5 Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru Ustawa z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)

6 Cel przetwarzania danych w zbiorze Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze Wnioskodawcy w sprawach alkoholowych

8 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze
Nazwiska i imiona, adres zamieszkania lub pobytu, numer telefonu, stan rodzinny, żródło utrzymania, wywiady środowiskowe, interwencje z 
Policji i MGOPS, opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia

9 Sposób zbierania danych do zbioru
Zbieranie od osób których dane dotyczą oraz od innych osób niż te których dane dotyczą, udostępnianie wyłącznie podmiotom upoważnionym 
na podstawie przepisów prawa

10 Sposób udostępniania danych ze zbioru Dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

11 Oznaczenie odbiorcy\kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane Nie dotyczy

12 Informacje dot. przekazywania danych do państwa trzeciego (art. 7 pkt 7 uodo) Nie dotyczy

sporządziła : Sabina Tatol-Baczyńska

Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Gminie Choszczno


