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Wysyłanie wiadomości e-mail: Scan umowy z weterynarzem na
2018 rok, Scan umowy ze Schroniskiem w Raciborzu na 2018 rok,
Scan umowy z MarMac 2018
Do Stowarzyszenie Obrona Zwierząt <dolnoslaskie@obrona-zwierzat.pl>   Kopiuj

Dariusz Maniak <dariusz.maniak@sycow.pl>  

Dzień Dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy:

AD 1. MarMac Marcin Kolenda

AD 2. Schronisko Racibórz

AD 3. 12 x pies; 0 x kot

AD 4. 50502,40

AD 5. w załączeniu

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
Scan umowy z weterynarzem na 2018 rok
Scan umowy ze Schroniskiem w Raciborzu na 2018 rok
Scan umowy z MarMac 2018

--
Z poważaniem

Grzegorz Rosiek
Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
Urząd Miasta i Gminy Syców
ul. Mickiewicza 1
56-500 Syców
tel: 62 785 51 15
fax: 62 785 51 04
www.sycow.pl

Zgodnie z art. 13 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 (RODO), informuje Pana/Panią, że:
1.    Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy w Sycowie
         ul. Mickiewicza 1 56 - 500 Syców
2.    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b 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 (RODO)
celem zawarcia umowy cywilno - prawnej.
3.    Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości zawarcia umowy;
4.    Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny przewidziany dla realizacji umowy i ustawy o
archiwizacji.
5.    Posiada Pan/ Pani prawo do:
a.    żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
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