Klauzula informacyjna – ochrona zwierząt
TOŻŻ SAMOSŚ ĆŚ ADMINISTRATORA Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Miejska Kowary, ul.
DANYĆH
1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, tel.75 64 39 222, e-mail: bok@kowary.pl
DANE INSPEKTORA OĆHRONY
DANYĆH

Kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych: iod@kowary.pl

ĆELE ORAŻ PODSTAWA
PRAWNA PRŻETWARŻANIA
DANYĆH OSOBOWYĆH

Twoje dane będą przetwarzane w celu wydawania zezwoleń dot. zwierząt
na terenie gminy na podstawie obowiązku prawnego ciązż ącego na
administratorze oraz na podstawie zgody. Więcej informacji o przepisach
szczegoó lnych regulujących przetwarzanie danych osobowych znajdziesz w
częsó ci II klauzuli.

OKRES PRŻEĆHOWYWANIA
DANYĆH

Dane będziemy przechowywacó przez okres niezbędny do realizacji czynnosó ci
wskazanych jako cel przetwarzania, a następnie w celach archiwalnych przez
okres 5 lat.

PRAWA PODMIOTOŚ W DANYĆH

Przysługuje Ći prawo dostępu do własnych danych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
W zakresie przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje Ći prawo
do wycofania zgody.
Przysługuje Ći takzż e prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

INFORMAĆJA O WARUNKAĆH
PODANIA DANYĆH
OSOBOWYĆH

Podanie danych ustawowo wymaganych jest niezbędne. Brak ich podania
skutkuje niewydaniem zezwolenia lub zgody.
Podanie danych kontaktowych nie jest wymagane, a niepodanie nie ma
wpływu na realizację usługi, jednak ich niepodanie utrudni kontakt z Tobą.

INFORMAĆJA
O ŻAUTOMATYŻOWANYM
PODEJMOWANIU DEĆYŻJI

Żautomatyzowane podejmowanie decyzji nie jest realizowane.

INFORMAĆJE DOTYĆŻĄĆE ŻGOŚ D Twoje dane w postaci numeru telefonu i adresu e-mail, jesó li prosimy o nie na
wniosku, będą przetwarzane na podstawie zgody, a ich podanie jest
dobrowolne. Żgodę mozż na wycofacó w dowolnym momencie - aby tego
dokonacó , skontaktuj się z Wydziałem Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim w
Kowarach drogą telefoniczną (na numer 75 64 39 225) lub mailową
(wrm@kowary.pl). Mozż esz takzż e zgłosicó się w tej sprawie osobisó cie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodnosó có z prawem przetwarzania
dokonanego przed cofnięciem zgody.

Dodatkowe informacje dot. przetwarzania
danych osobowych
KATEGORIE DANYĆH
OSOBOWYĆH
ŻŚ ROŚ DŁO DANYĆH
SŻĆŻEGOŚ ŁOWE PRŻEPISY
PRAWA REGULUJĄĆE
PRŻETWARŻANIE

•
•
•

imię, nazwisko, numer dowodu osobistego
adres zamieszkania/prowadzenia działalnosó ci, NIP
adres e-mail, nr telefonu

Osoba, ktoó rej dane dotyczą
•
•
•

ustawa 13 wrzesó nia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, w trybie art. 6 ust. 1. lit. c RODO
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w trybie art.
6 ust. 1 lit. c RODO
uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosó ci zwierząt

