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Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do pomorskie@obrona-zwierzat.pl  

sprawa nr OA.1431.5.2019

Dzień dobry,

odpowiadając na  Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 06.02.2019 r. dotyczący sposobu i skutków wykonywania
zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywaniu informuję:

w 2018 Gmina Sulęczyno  na odławianie bezdomnych zwierząt zawarła umowę z podmiotem: C.P.Z. Sp. z o.o. Centrum Pomocy
Zwierząt Schronisko w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 43, 83-400 Kościerzyna,

1. 

w 2018 Gmina Sulęczyno  zapewniła opiekę bezdomnym zwierzętom (umieszczenie w schronisku) na podstawie umowy z
podmiotem: C.P.Z. Sp. z o.o. Centrum Pomocy Zwierząt Schronisko w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 43, 83-400 Kościerzyna na
podstawie zawartej umowy,

2. 

w 2018 roku na koszt gminy zapewniono opiekę psom w ilości 5 szt., kotów nie odłowiono,3. 
w 2018 poniesiony koszt łącznie wynosił 14 000,00 zł brutto,4. 
treść umowy na wyłapywanie i umieszczenie zwierząt w schronisku w załączeniu.5. 

-- 
Z poważaniem
Katarzyna Zaworska 

Urząd Gminy Sulęczyno
ul. Kaszubska 26
tel. 58 685 63 95

Administratorem danych osobowych jest GMINA SULĘCZYNO z siedzibą w Sulęczynie, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulęczyno, info@bip.suleczyno.pl. 
W Gminie Sulęczyno wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: ochronadanych.ugsuleczyno@gmail.com. 
Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c 
rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny 
do realizacji celu przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. 
Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach 
i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
w tym również w formie profilowania.
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