
URZĄD GMINY W SUBKOWACH
________________________________________________________________________________

Subkowy, dnia  12 lutego 2021 r.
SG. 1431.13.2021

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt
mail: pomorskie@obrona-zwierzat.pl

Odpowiadając  na  wniosek  z  dnia  5  lutego  2021  r.  w  sprawie  udostępnienia  informacji
publicznej informuję:

ad 1 i 2 - Gmina podpisała umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ 
"Animals"w Bojanie, ul.Rzemieślnicza 2, 84 – 207 Bojano.
ad 3 - W roku 2020 zapewniono opiekę 6 bezdomnym psom.
ad 4 – Koszt realizacji całego zadania przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2020 r. wyniósł 
15.450 zł.
ad 5 – Skan umowy wraz z ofertą przesyłamy w załączniku (dokumenty zostały zanonimizowane w 
zakresie danych osobowych osob fizycznych w miejscach oznaczonych "X". Anonimizacji dokonała 
Regina Jankowska – Sekretarz Gminy).
Przekazane dane są zgodne ze stanem na dzień udzielenia informacji. 

Z up. Wójta
Regina Jankowska
Sekretarz Gminy

/podpisano elektronicznie/

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO, informuje się, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Subkowy, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować mailowo: iod@subkowy.pl lub pisemnie na 
adres urzędu (83-120 Subkowy, ul. Józefa Wybickiego 19a);
3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie do celów związanych z rozpoznaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej na 
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
4) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci zawartych we wniosku danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku w zakresie 
rozpatrzenia wniosku. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
5) Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy w Subkowach przez minimum 5 lat, następnie Archiwum Państwowe – po 
ekspertyzie dokumentów- może podjąć decyzję o ich zniszczeniu lub przekwalifikować na kategorie A i wtedy dane osobowe będą przetwarzane 
przez Urząd Gminy w Subkowach przez 25 lat od stycznia kolejnego roku po zakończeniu sprawy a następnie zostaną przekazane do Archiwum 
Państwowego w Gdańsku, gdzie będą przechowywane wieczyście;
7) Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla 
usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów 
informatycznych;
8) posiada Pani/Pan dostęp do treści danych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
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