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Informacja publiczna Gmina Stolno
Do kujawskie@obrona-zwierzat.pl  

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
przesłanego pocztą elektroniczną, dotyczący realizacji programu opieki
nad zwierzętami przekazuję odpowiedzi na pytania zawarte w/w wniosku:

odp. pyt. 1 - Gmina Stolno posiada podpisaną umowę na wyłapywanie/
odławianie bezdomnych zwierząt z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym
"Daniel" Artur Zielaskowski ul. Paderewskiego 190, Grudziądz

odp. pyt. 2 - zgodnie z umową z w/w przedsiębiorstwem bezdomne zwierzęta
umieszczane były w Ośrodku Opieki nad zwierzętami w Węgrowie, Wegrowo 4,
Grudziądz

odp. pyt. 3 - 3 psy

odp. pyt. 4 - środki finansowe przeznaczone na realizację programu -
20.000 zł

odp. pyt. 5- umowa w załączeniu

Z poważaniem

===================================================
Anna Sankiewicz
Podinspektor
Urzšd Gminy Stolno
86-212 Stolno
tel. 56 677 09 10
Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
tel.kom. 500157824, 601941666
www.stolno.com.pl
===================================================
KLAUZULA POUFNOCI
Ta wiadomoć pocztowa i wszelkie załšczone do niej pliki sš poufne i podlegajš ochronie prawnej.
Jeli nie jeste jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, sš cile zabronione.
Jeli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
===================================================
KLAUZULA ZGODY
na obsługę korespondencji się przy użyciu elektronicznych rodków komunikacji
Kontaktujšc się z nami wypełniajšc formatkę kontaktowš (formularz kontaktowy) lub wysyłajšc do nas wiadomoć przy
użyciu poczty elektronicznej  wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji
pomiędzy Tobš, a administratorem.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzšdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w zwišzku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W  ogólne rozporzšdzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż:
1)Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno. Możesz się z nim kontaktować w następujšcy
sposób: listownie na adres siedziby: Urzšd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno, e-mailowo
sekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub 601941666 lub 500157824

2)Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym
możesz się kontaktować wysyłajšc e-mail na adres iodo@stolno.com.pl
3)Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO przetwarzane będš w celu obsługi korespondencji z
 administratorem oraz wypełnienia przez niego zadań okrelonych w przepisach szczególnych okrelajšcych zakres jego
działania np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikajšcego z przepisów prawa,
umowy lub Twojej zgody.
4)Twoja dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłšcznie podmiotom uprawnionym na podstawie
obowišzujšcych przepisów prawa sš nimi np.: sšdy, organy: cigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy
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