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Do pomorskie@obrona-zwierzat.pl • sekretariat <sekretariat@choczewo.com.pl>  

W odpowiedzi na złożony drogą elektroniczną wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do
właściwej komórki organizacyjnej 15.02.2022 r. Urząd Gminy Choczewo udzielając odpowiedzi na zadane w
treści wniosku pytania przekazuje następujące informacje:

Ad.1

Gmina Choczewo w 2021 roku  miała podpisaną umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony
Zwierząt OTOZ „Animals” na wyłapywanie bezdomnych zwierząt

Ad. 2

Gmina Choczewo w 2021 roku  miała podpisaną umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony
Zwierząt OTOZ „Animals” na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom

Ad. 3

Na koszt Gminy zapewniono opiekę w schronisku 10 psom i 6 kotom

Ad. 4

Koszt realizacji całego zadania w 2021  roku wynosił 46 898,00 zł

Ad. 5

Umowy w załączniku.

-- 
IODO@choczewo.com.pl

Klauzula informacyjna - zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego "RODO"

Informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Urząd
Gminy Choczewo z siedzibą w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 17
reprezentowany przez Wójta Gminy Choczewo.  Kontakt z Administratorem
jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:
sekretarat@choczewo.com.pl lub pod numerem telefonu: (58) 572-39-40,
572-39-13, 572-39-07,

Przestrzeganie zasad ochrony danych w Urzędzie Gminy Choczewo nadzoruje
wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z
wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom poprzez e-mail:
IODO@choczewo.com.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi
na wiadomość przesłaną za pomocą adresu e-mail na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia
odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas
przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu -
odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą poczty elektronicznej.

Odbiorcami danych osobowych są podmioty świadczące usługi hostingu,
serwisu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie
przepisów prawa.

Szczegółowe dane znajdują się w klauzulach informacyjnych na stronie
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