
Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dzień dobry,

 w związku z prośbą o udostępnienie informacji publicznej dot. Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
Dąbrówka Młyn odpowiadam na Pani zapytanie:

1)  liczba zwierząt na koniec 2019 r.: PSY 260, KOTY 51

 2) maksymalna liczba zwierząt na jaką jest przewidziane schronisko: PSY 312, KOTY 70

3) liczba zw. przyjętych w  2020 r. : PSY 706, KOTY 281

4) liczba zw. na koniec 2020 r. : PSY 204, KOTY 40

5) liczba zw. adoptowanych: PSY 494, KOTY 173

6) liczba zw. poddanych eutanazji: PSY 36, KOTY 33

7) liczba zw. padłych w 2020 r. : PSY 5, KOTY 50

8) liczba zw. zbiegłych w 2020 r. : PSY 4, KOTY 0

9) liczba zwierząt wysterylizowanych w 2020 r. : PSY 351, KOTY 130

Z poważaniem,

Joanna Wasilewska - inspektor ds.zdrowia i ochrony zwierząt  
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wejherowie  

Informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii z siedzibą w Wejherowie przy ul. Chopina 11 reprezentowany przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Wejherowie.  Kontakt z Administratorem jest możliwy za 
pośrednictwem adresu e-mail: piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl lub pod numerem telefonu: +48 
(58) 672 18 60, 677 92 50, lub fax: + 48 (58) 677 09 71. Przestrzeganie zasad ochrony 
danych w PIW w Wejherowie nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z 
którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom poprzez e-mail: 
iodo@gdansk.wiw.gov.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 
uzasadniony interes Administratora – udzielenia odpowiedzi na wiadomość. 
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 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wejherowie 
http://www.piwwejherowo.bip2.pl/.

Piw Wejherowo <piwwejh@gdansk.wiw.gov.pl> 11:29 
Do  schroniska@obrona-zwierzat.pl  
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