
GKRPA              Dobrzyniewo Duże, dnia 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
W DOBRZYNIEWIE DUŻYM 

WNIOSEK W SPRAWIE LECZENIA OSOBY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM 

1. Nazwisko i imię .......................................................................... Płeć: M / K 

2. Data urodzenia .................................. 19 ............. r. PESEL ........................................................  

3. Adres ...........................................................................................................................................  

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

4. Adres do korespondencji ............................................................................................................  

5. Miejsce pracy ..............................................................................................................................  

6. Zasiłek GOPS/MOPS: tak/nie 

7. Stan cywilny .....................................  liczba osób na utrzymaniu ................, w tym nieletnie 

dzieci ...........................  

8. Z kim zamieszkuje ......................................................................................................................  

9. Czy wywiązuje się z obowiązku utrzymania rodziny/domu: tak/nie .........................................  

10. Jaki rodzaj alkoholu pije: piwo / wino / wódka / inne ................................................  od jak 

dawna .............................. i od kiedy nadużywa alkoholu ..........................................................  

11. Czy się upija i jak często? .........................................................................................................  

12. Jak zachowuje się w stanie nietrzeźwym: spokojny, agresywny słownie / wywołuje 

awantury agresywny fizycznie / demoralizuje małoletnich / zakłóca spokój lub porządek 

publiczny / powoduje rozkład życia rodzinnego / inne.........................................................  

13. Czy: 

a) dba o higienę osobistą: tak/nie/nie wiadomo .......................................................................  

b) dba o porządek w swoim mieszkaniu/otoczeniu: tak/nie/nie wiadomo...............................  

c) panuje nad odruchami fizjologicznymi: tak/nie/nie wiadomo.............................................  

14. Czy były interwencje Policji w związku z nadużywaniem alkoholu: tak/nie /nie 

wiadomo………… 

15. Czy założono „Niebieską Kartę” dot. przemocy w rodzinie”: tak/nie /nie wiadomo. 

Jeśli tak, to gdzie została założona „NK”? ................................................................................  

16. Czy wobec osoby zgłaszanej podejmowano interwencje związane z zakłócaniem porządku 

publicznego w stanie nietrzeźwym (czy był/a za to karana/y): 

tak / nie / nie wiadomo ...............................................................................................................  



  

17. Czy osoba zgłaszana była zatrzymywana za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym: tak 

/nie/ nie wiadomo .......................................................................................................................  

Czy osoba zgłaszana była doprowadzana do wytrzeźwienia: tak / nie / nie wiadomo - ile razy/gdzie?

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

18. Czy osoba zgłaszana była diagnozowana bądź leczona odwykowo (gdzie i kiedy?) 

tak / nie .......................................................................................................................................  

19. Czy aktualnie toczy się wobec w/w postępowanie karne: tak /nie /nie wiadomo. 

Inne uwagi: ......................................................................................................................................  

OSOBA WNIOSKUJĄCA 

Nazwisko i imię .........................................................................................................  

Stopień pokrewieństwa  .............................................................................................  

Telefon .....................................................................  

Adres: .........................................................................................................................  

Osoby mogące potwierdzić fakt nadużywania alkoholu przez osobę zgłaszana: 

a)  ........................................................... zam. 

b)  ............................................................ zam 

c)  ............................................................ zam 

Informujemy, iż w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków 
rodziny, Komisja zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym Policję lub Prokuratora (art. 12 ust. z 
dnia 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn zm). 

Za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przy składaniu zeznania grozi kara pozbawienia wolności do 
lat 3 (art. 233 KK. 

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



Wyrażam \ Ni e wyr ażam* zgodę(-y) na przetw arzani e przez Adminis trator a, danych osobowych. Dane osobowe podaj ę dobrow olni e i oświ adczam, że są one zgodne z pr awdą. Zapoznałem(-am)  się z tr eści ą klauzuli infor macyj nej,  w tym z i nformacj ą o celu i sposobach przetw arzani a danych osobowych oraz prawi e dos tępu do treści  podanych danych i prawi e ich popr awiania.  

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych  

  

  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 osobowych, dalej 

jako: „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy Panią/Pana o sposobie 

i celu, w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu 

prawach, wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:  

  

  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy  w 

Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 25, 16-002 Dobrzyniewo Duże jest Gmina 

Dobrzyniewo Duże reprezentowana przez Wójta.  

2. Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Łukasza 

Krysiewicz z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz z korzystania z praw związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną pod adresem email 

iod@eterneco.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:   

a) realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora na podstawie 

przepisów prawa – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są: − w celu realizacji 

zadań wynikających z przepisów prawa,  

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,  

− ich podanie jest obowiązkowe, co wynika z przepisów prawa,  

b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania przez Administratora władzy publicznej na podstawie właściwych 

przepisów prawa - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:  

− w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,  

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO,  

− ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa,  

c) w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy 

o charakterze cywilnoprawnym - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:  

− w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,  

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  

− ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia 

umowy,  

d) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwienie 

spraw w Urzędzie Gminy w Dobrzyniewie Dużym - Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane są:  

− wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnionej przez Urząd Gminy w 

Dobrzyniewie Dużym,  

− na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,  

− podanie danych osobowych jest dobrowolne,  

− w tym zakresie przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi 



udostępnianej przez Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym. Cofnięcie zgody 

pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

4. Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  w 

pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa w szczególności:  

• ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  

• rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,  

5. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów 

podpisanych z Gminą Dobrzyniewo Duże przetwarzają dane osobowe dla których 

Administratorem jest Gmina Dobrzyniewo Duże reprezentowana przez Wójta.  

6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać 

profilowaniu.  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu 

następujące prawa:   

a) prawo dostępu do danych osobowych,  

b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,  

c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,  

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze 

względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane 

na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,  

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

swoich danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje 

tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,  

8. W przypadku uznania iż przetwarzanie przez Urząd Gminy w Dobrzyniewie Dużym 

Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 


