Koniecpol, dnia ............................r.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
WNIOSEK O ZASTOSOWANIE LECZENIA ODWYKOWEGO WZGLĘDEM OSOBY
PODEJRZEWANEJ O UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU
1. Nazwisko i imię..................................................................................................... Płeć*: M / K
Imiona rodziców .........................................................................................................................
2. Data urodzenia............................................................ PESEL....................................................
3. Adres: ………………....................................................................................................................
telefon ....................................................
4. Miejsce pracy: …….....................................................................................................................
nie pracuje od ................................................................................ Zasiłek MOPS*: tak / nie
5. Stan cywilny..................................................... liczba dzieci małoletnich ...................................
6. Czy wywiązuje się z obowiązku utrzymania rodziny*: tak / nie ..............................................
7. Pije alkohol*: piwo / wino / wódka / inne.............................. od jak dawna .................................
8. Jak często się upija: ...................................................................................................................
9. Jak zachowuje się w stanie nietrzeźwym**:
□ agresywny(a) słownie
□ agresywny(a) fizycznie
□ wywołuje awantury
□ demoralizuje małoletnich
□ systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny
□ powoduje rozkład życia rodzinnego
□ uchyla się od zaspokajania potrzeb rodziny
10. Czy były interwencje Policji*: tak / nie / nie wiadomo
11. Czy założono „Niebieską Kartę Przemocy w Rodzinie”*: tak / nie / nie wiadomo
Komisariat Policji Nr.......................... / Uwagi /przemoc w rodzinie……………………………..
..................................................................................................................................................
12. Czy był(a) karany za zakłócanie porządku w stanie nietrzeźwym*: tak / nie / nie wiadomo
13. Czy zabrano prawo jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym*: tak / nie / nie
dotyczy
14. Czy przebywał(a) w Izbie Wytrzeźwień*: tak / nie / nie wiadomo - ile razy ..............................
15. Czy był(a) leczony odwykowo*: tak / nie ..................................................................................
16. Czy aktualnie toczy się wobec w/w sprawa w Prokuraturze*: tak / nie / nie wiadomo

Inne uwagi:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
OSOBA WNIOSKUJĄCA
STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA:
.........................................................................................................................................................
Nazwisko i imię................................................................................................................................
Telefon ............................................................................................................................................
Adres: ………………………………..................................................................................................
Chcę zaświadczyć w sądzie*: TAK

NIE

Informujemy, iż w przypadku podejrzenia o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy
wobec członków rodziny, Komisja zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub
Prokuratora (art. 12 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U.
2015 poz. 1390).
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane w
skrócie RODO Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol,
jest Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol z siedzibą w Koniecpolu (42-230) przy ul. Chrząstowskiej 6A.
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@koniecpol.pl, za pośrednictwem
ePUAP (adres skrytki ePUAP: /Koniecpol/skrytka) lub pisemnie na adres siedziby administratora. Burmistrz Miasta i
Gminy Koniecpol wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres
email: iod@koniecpol.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol.
Pani/Pana dane zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zastosowanie leczenia
odwykowego względem osoby podejrzewanej o uzależnienie od alkoholu. Podstawą prawną przetwarzania danych
jest ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Odbiorcą
Pani/Pana danych mogą być: Sąd Rejonowy oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Gminą Koniecpol przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres
czterech lat, a następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania
ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, na przetwarzanie danych, które jest niezgodne z przepisami prawa. (Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).

Podpis ...........................................................
Nr dowodu osobistego ...................................
*Właściwe podkreślić
**Właściwe zaznaczyć X

