
                                                          Szepietowo, dnia…………………… 

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

nazwisko i imię zgłaszającego      

 

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

adres zgłaszającego         

       Gminna Komisja Rozwiązywania 

       Problemów Alkoholowych 

 ul. Główna 6 

       18-210 Szepietowo 

 

Proszę o objęcie obowiązkiem poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego  

Pana/i.......................................................................................................zam...............................

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

 

Dane dotyczące osoby zgłaszanej na leczenie: 

Data urodzenia .............................................. stan cywilny......................................................... 

Imiona rodziców........................................................................................................................... 

Wykonywany zawód..................................................................................................................... 

 

Od ilu lat osoba zgłaszana nadużywa alkoholu, jak problem ten wygląda w ostatnim czasie, 

czy upija się, czy występują ciągi alkoholowe, ile jest dni przerwy pomiędzy ciągami?  

…………………………………………………………………………………..……………… 

………………………………………………………………………………..………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

Jak zachowuje się w domu będąc pod wpływem alkoholu – opisać co robi? 

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

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

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

Czy zgłaszany leczył się w przeszłości odwykowo, jeśli tak to w jakim trybie i do kiedy? 

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

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

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

Spożywany alkohol (jaki: wódka, wino, piwo, denaturat) 

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

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

Miejsce spożywania alkoholu (np. w domu, bary, na ulicy itp.) 

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

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

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

Wyniesione z domu przedmioty i rzeczy (jakie i kiedy?) 

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

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

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

Karalność za przestępstwa i wykroczenia dokonane pod wpływem alkoholu 

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

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

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

 



Interwencje Policji w domu, spowodowane zakłóceniem spokoju (ile razy?, kiedy?)  

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

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

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

Pobyty w izbie wytrzeźwień (ile razy?, kiedy?)........................................................................... 

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

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

Czy według wiedzy wnioskodawcy zgłaszany był karany za kierowanie pojazdem pod 

wpływem alkoholu, czy był karany za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi 

publicznemu lub przeciwko obyczajności publicznej – jeśli tak to kiedy i czym się takie 

postepowanie zakończyło? 

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

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

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

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

Czy nieletni są świadkami  negatywnych zachowań zgłaszanego? Czy nieletni zamieszkujący 

razem ze zgłaszanym przejawiają zachowania  mogące świadczyć o ich demoralizacji? 

…………………………………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………..………… 

Czy zgłaszany pracuje i czy łoży na utrzymanie rodziny, domu – jeśli nie pracuje to podać czy 

jest emerytem, rencistą, osobą bezrobotną? ……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Czy poszukuje pracy?, Czy podejmuje prace dorywcze? 

…………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….…………………… 

 

 

Dane dotyczące rodziny osoby zgłaszanej na leczenie: 

Stan rodziny (ilość osób) .............................................................................................................. 

Dzieci (imiona i wiek) .................................................................................................................. 

Imię żony/męża ............................................................................................................................ 

Miejsce pracy współmałżonka……………….............................................................................. 

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

Zawód wykonywany współmałżonka .......................................................................................... 

 

 

 

Jako świadków mogących potwierdzić fakt nadużywania alkoholu przez zgłoszoną osobę 

proponuję wezwać (rodzina, sąsiedzi, znajomi, nauczyciele, kuratorzy) – nazwisko, imię oraz 

dokładny adres: 

1) ........................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................... 

3) ........................................................................................................................................... 

                                                                               

 

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

       (podpis osoby składającej wniosek) 

 

 

 



 
INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ GMINNĄ KOMISJĘ 

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SZEPIETOWIE1 

 
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z 
przepisów prawa w związku z realizacją zadań publicznych: podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia o 
zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa 
odwykowego na podstawie art. 24 i 25 ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.).  
Dane osobowe wykorzystujemy również w celu: - sprawniejszej komunikacji z mieszkańcami i innymi klientami 
Urzędu – w tym celu prosimy o podanie danych kontaktowych, tj. numeru telefonu, adresu e-mail i/lub adresu 
do korespondencji; podanie tych danych jest dobrowolne. Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać 
danych bez żadnych konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie, - 
realizacji innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem zadań 
publicznych własnych, zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa w szczególności 
w art. 7, 8, 9a, 11b i 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym; dane 
osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie załatwienia spraw, do 
czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 3) lit. e)), - zawierania i 
wykonania umów cywilnoprawnych i z zakresu prawa pracy – w takim przypadku, niepodanie danych 
uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie.  
2. Administratorem danych osobowych jest GMINA SZEPIETOWO. W sprawach ochrony danych osobowych 
można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w SZEPIETOWIE, ul. Główna 6, 18-210 
Szepietowo) lub korespondencją e-mail iod@szepietowo.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby 
niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście. 
3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień: - zwrócić się z 
żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych 
osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania; - wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich 
danych osobowych; - w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę; 
wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania. W 
wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość, osoba, której dane osobowe 
dotyczą, może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego 
administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwarzanych w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej 
opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Szepietowie lub wysyłać korespondencję elektroniczną z 
wykorzystaniem pisma ogólnego na platformie ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać dodatkowe wymogi związane z realizacją 
wymienionych uprawnień – wówczas zostaniecie Państwo o tym poinformowani. Każda osoba, której dane 
osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami 
prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niepodanie danych lub 
podanie niepełnych danych może uniemożliwić załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z 
przepisów.  
4. Dodatkowe informacje: a) dane osobowe mogą być przekazywane: - innym podmiotom, w tym miejskim 
jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych, - innym osobom lub podmiotom, jeżeli 
przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości 
przetwarzanych danych osobowych, b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych, c) w Urzędzie nie 
ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie.  
 
1 Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) 

 

 

 

 

………………………………… 

podpis 

 


