KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny określony w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO,
informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa, tel.: 22
622 33 06, e-mail: mcps@mcps.com.pl
2. Inspektor Ochrony Danych
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@mcps.com.pl.
3. Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz art. 9 ustawy z dnia ustawy z dnia 26 października 1982
r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137
z późn. zm.) dane osobowe przetwarzane są w celu:
a. przyjmowania i analizowania wniosków o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy
napojami alkoholowymi do 18 proc. zawartości alkoholu;
b. wydawania zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 proc. zawartości
alkoholu;
c. przyjmowania i analizowania wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie skupu maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych;
d. wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku
niskomorfinowego oraz konopi włóknistych.
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym zgodnie z przepisami
prawa podmiotom, tj.: służbom, organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze,
komornikom sądowym, państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz
innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań własnych i zleconych oraz
podmiotom zewnętrznym, z którymi zawarliśmy stosowne umowy o świadczenie usług.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa
oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
•
•
•

dostępu do danych osobowych jej dotyczących (art.15 RODO),
prawo do sprostowania (art. 16 RODO),
prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO).

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora: Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, telefon: 22 622 33 06, e-mail:
mcps@mcps.com.pl,
Podanie przez Pani/Pana prawo osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją
ich niepodania będzie odstąpienie od załatwienia sprawy administracyjnej.
Administrator informuje, że ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że dane przetwarzane
są niezgodnie z przepisami prawa.
Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

