
KLAUZULA INFORMACYJNA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH 

"Ewidencja działalności gospodarczej i zezwoleń alkoholowych" 

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze danych osobowych 

"Ewidencja działalności gospodarczej i zezwoleń alkoholowych" jest Wójt Gminy 

Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów.  

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia                   

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu 

realizacji obowiązków ustawowych Gminy Bodzanów określonych w przepisach ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz w przepisach ustawy              

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1829 z późn. zm.) związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji                   

o Działalności Gospodarczej oraz prowadzeniem ewidencji zezwoleń alkoholowych 

udzielanych przez Wójta Gminy Bodzanów dla podmiotów działających na terenie 

Gminy Bodzanów.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub wynika z obowiązku podania danych na 

podstawie przepisów obowiązującego prawa lub przepis innej ustawy zezwala na 

przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania zgodnie z art. 23 

ust.1 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. 

U. z 2016 r. poz. 922).  

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje - zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia      

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) - prawo 

dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.  

6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo do uzyskania informacji               

o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania                 

w  oparciu o art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 

Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

 


