
Katarzyna Misztal <misztalk@serniki.eurzad.eu> 1.3.2021 09:01

Re: odpowiedź na wniosek z dnia 05.02.2021 r.
Do lubelskie@obrona-zwierzat.pl <lubelskie@obrona-zwierzat.pl>  

Dzień dobry,

w pkt. 3 pisma z dnia 16.02.2021 r, znak: IOŚ.1431.09.2021 wskazano, że w roku 2020 zapewniono opiekę 7 zwierzętom, były to psy.

Opieka nad bezdomnymi kotami była realizowana w zakresie dokarmiania kotów wolno żyjących.

W razie jakichkolwiek pytam jestem do dyspozycji.

Z poważaniem,

Katarzyna Misztal

W dniu 2021-02-28 o 23:40, lubelskie@obrona-zwierzat.pl pisze:

Uprzejmie proszę o wskazanie liczby bezdomnych zwierząt, którym zapewniono opiekę w 2020 r., zgodnie z pkt. 3 wniosku, tj. z
podziałem na psy i koty.

Z poważaniem
A. Lechowicz, SOZ

16 lutego 2021 13:36 Katarzyna Misztal < misztalk@serniki.eurzad.eu> napisał(a):

Dzień dobry,

stosownie do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia
05.02.2021 r. w załączeniu przesyłam odpowiedź.

--
Pozdrawiam
Katarzyna Misztal

Urząd Gminy Serniki
tel.: (81) 85 50 461

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1)Administratorem Pana/Pani danych jest Gmina Serniki reprezentowana przez Wójta Gminy (Serniki 1A, 21-107 Serniki,
tel. 81 8550450, e-mail: ug@serniki.eurzad.eu)
2)Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres
Administratora.
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.
c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit.
g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz wymaganym ustawodawstwem - ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym
4)Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów
przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5)Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6)Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską,
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a)prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c)prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d)prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8)Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie
brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9)Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

-----
Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
ul. 11 Listopada 29
28-300 Jędrzejów
KRS: 0000292939
Alior Bank 75 2490 0005 0000 4500 7398 2092

-- 
Pozdrawiam
Katarzyna Misztal

Urząd Gminy Serniki
tel.: (81) 85 50 461
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