Załącznik nr 1 do Wniosku o umieszczenie na stronie internetowej Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizowaniu superwizji klinicznej dla
podmiotów prowadzących szkolenia w dziedzinie uzależnień
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, 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 dalej
„Rozporządzeniem” lub „RODO”, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO przekazujemy informację:
Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa (dalej Administrator lub KBdsPN).
Jakie dane osobowe zbieramy?
Zbieramy następujące dane osobowe:
- imię,
- nazwisko,
- datę urodzenia,
- wykształcenie,
- miejsce zatrudnienia,
- adres e-mail.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pana/Pani danych osobowych?
Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy:
- na podstawie zgody, którą nam Pan/Pani udzielił w związku ze złożeniem wniosku o umieszczenie
na stronie internetowej Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii informacji o realizowaniu
superwizji klinicznej dla podmiotów prowadzących szkolenia w dziedzinie uzależnień, kierowanego do
Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, dla celów wskazanych w oświadczeniu
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz
- w celu realizacji prawnie ciążących na administratorze obowiązków wynikających z Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie uzależnień, w zakresie
umieszczania na stronie internetowej wykazu osób uprawnionych do superwizji (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO).
Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
Okres przechowywania
Administrator będzie przechowywał dane osobowe do czasu ważności udzielonej zgody oraz przez
okres niezbędny do realizacji celów wynikających z realizacji zadań publicznych Administratora
określonych w niniejszej Klauzuli oraz przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie
obowiązku przechowywania dokumentów w zakresie realizacji zadań ustawowych.
Jakie Pan/Pani ma uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Panu/Pani także prawo do przenoszenia
danych osobowych do innego administratora danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie w dowolnym
momencie, co nie wyłącza zgodności z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.
Prośbę w sprawie realizacji Pana/Pani praw dotyczących danych osobowych można złożyć
elektronicznie na adres e-mail: iodo.kbpn@baraniewski.pl lub wysyłając list na adres siedziby Biura –
ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa.
Gdzie będą przetwarzane Pana/Pani dane osobowe?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii na serwerze lokalnym zlokalizowanym w siedzibie Krajowego Biura. Przechowywanie
danych ma miejsce w Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani
danych osobowych?
Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych może Pan/Pani
skontaktować się z Administratorem lub inspektorem ochrony danych na adres e-mail:
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Kto może być odbiorcą Pana/Pani danych?
Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym danych osobowych. Gromadzone i przetwarzane
dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp ze względu na
realizację celów określonych w niniejszej Klauzuli.
Gdzie można wnieść skargę, jeśli Pan/Pani uzna, że Pana/Pani prawa zostały naruszone
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez KBdsPN danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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