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

RIGK.1431.8.2021.KS

Wójt Gminy Smętowo Graniczne odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 5.02.2021 r.
informuje, co następuje:

Ad. 1. Fundacja „ANIMALSI”, ul. Wolności 48/1, 80-538 Gdańsk,
Ad. 2. Gabinet Weterynaryjny mgr Galina Zielińska, ul. Pomorska 25, 83-220 Skórcz,
Ad. 3. Psy – 5 szt., koty – 0 szt.,
Ad. 4. 37 666,40 zł
Ad. 5. Skany umów w załączeniu

Z poważaniem,

Katarzyna Serocka-Chrzanowska
Podinspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i gospodarki wodnej

Urząd Gminy Smętowo Graniczne
ul. Dworcowa 10
83 -230 Smętowo Graniczne
tel. 58 56 19 033 wew. 28
fax 58 56 19 520

„Niniejszym wskazuje się, że wiadomość e-mail lub jej załączniki, skierowana do Urzędu Gminy Smętowo Graniczne mogą zawierać dane osobowe w
rozumieniu 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 (dalej jako: RODO). Z
uwagi na powyższe, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuje się, że administratorem tych danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w
Smętowie Granicznym, ul. Dworcowa 10, 83-230 Smętowo Graniczne, tel. 58-561-90-33, e-mail: wojt@smetowograniczne.pl”.

ZASADA POUFNOŚCI: Niniejsza wiadomość, w tym załącznik(i), jest przeznaczona wyłącznie do użytku adresata (ów) i może zawierać zastrzeżone,
poufne lub uprzywilejowane informacje. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, wszelkie użycie, kopiowanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub
podejmowanie jakichkolwiek działań w oparciu o te informacje jest surowo zabronione. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, natychmiast powiadom o
tym nadawcę, usuń tę wiadomość i zniszcz wszystkie jej kopie.

POLITYKA PRYWATNOŚCI: Urząd Gminy w Smętowie Granicznym jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 
Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych, wejdź na stronę: http://bip.ugsmetowograniczne.nv.pl/Article/id,842.html lub skontaktuj
się z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@cbi24.pl
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