
  Wola Krzysztoporska, dnia .............................

................................................
         imię i nazwisko

................................................
     adres zamieszkania

..............................................
               telefon

.............................................
     stopień pokrewieństwa

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W WOLI KRZYSZTOPORSKIEJ

WNIOSEK

 Wnioskuję o wszczęcie postępowania wobec:

Pana/ Pani: .............................................................................................................................................

ur. ........................................................ w ..............................................................................................

numer PESEL ........................................................................................................................................

adres zamieszkania: ...............................................................................................................................

zmierzającego  do  ustalenia  czy  w/w  jest  uzależniony  od  alkoholu,  w  celu  zobowiązania  do

poddania się leczeniu odwykowemu przeciwalkoholowemu.

Uzasadnienie:

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

                                                                                                             



INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSBOWYCH
TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest Wójt Gminy Wola Krzysztoporska z siedzibą
przy ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska. Z administratorem można skontaktować się:

 telefonicznie – 44 616 39 61
 pisemnie – sekretariat@wola-krzysztoporska.pl
 osobiście lub pisemnie – pod adresem wskazanym powyżej

DANE KONTAKTOW INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się:

 pisemnie – iod@bodo24.pl

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ad-
ministratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku ze złożeniem wniosku z proś-
bą o skierowanie na leczenie odwykowe. 

WYMOGI I KONSEKWENCE
Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich
podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości przyjęcia wniosku  
o skierowanie na leczenie odwykowe.

INFORMACJĘ O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być udostępnione:

 Inspektorowi Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska
281/721;

 właściwie upoważnionym osobom fizycznym, prawnym lub innym odbiorcom posiadającym
podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcom, którym muszą
zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 podmiotom  obsługującym  systemy  teleinformatyczne,  podmiotom  świadczącym  usługi
pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Urzędu. 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a nastę-
pie przez okres wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia  18 stycznia 2011 roku w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie or-
ganizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH
Przysługujące prawa:

 prawo do kopi danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu;
 w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych 

danych osobowych;
 w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych da-

nych osobowych;
 w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu wykaza-

nia celu przetwarzania i zgodności z prawem;
 w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania

związku ze szczególną sytuacja osoby fizycznej, której dane dotyczą;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.



POUCZENIE: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej podejmuje
wobec  osób  nadużywających  alkoholu  działania  mające  na  celu  zobowiązanie  do  leczenia
odwykowego na wniosek każdego zgłaszającego.
Wnioskodawcy,  a  także każdej  stronie postępowania przysługuje prawo do informacji  na temat
aktualnego stanu postępowania.
Po zarejestrowaniu wniosku Uczestnik postępowania jest wzywany przez Komisję. W przypadku
niestawiania  się  na  wezwania  GKRPA sprawa  zostanie  rozpoznana  na  posiedzeniu  plenarnym
Komisji a następnie może zostać skierowana do biegłego i Sądu Rejonowego.
GKRPA może w trakcie  postępowania  zapraszać  osoby bliskie  Uczestnikowi w celu  uzyskania
informacji, wnioskować do innych instytucji o przeprowadzenie czynności przewidzianych prawem
zastrzeżonych  dla  tych  instytucji;  np.  wniosek  do  GOPS–u  o  przeprowadzenie  wywiadu
środowiskowego, wiosek do policji o udzielenie informacji.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z pouczeniem oraz wyciągiem z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uzyskałem/am wszelkie wyjaśnienia.

                                                                   ……………………………………………………
                                                                                        (podpis osoby zgłaszającej)


