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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
- OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT 

 
Na podstawie art. 13 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 - RODO), przekazujemy Pani/Panu poniższe informacje związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych. 
 

 

Administrator danych 
osobowych  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
URZĄD GIMNY I MIASTA ODOLANÓW 
Rynek 11 
63-430 Odolanów 
reprezentowany przez Burmistrza 

Dane kontaktowe AD / 
Współadministratora 

Z AD można się skontaktować: 
 tel.: 62 733 15 81 

e-mail: sekretariat@odolanow.pl 
Inspektor Ochrony 

Danych 
Naszym IOD jest mgr inż. Sebastian KOPACKI – iod@odolanow.pl 

Cele przetwarzania, 
podstawa prawna  

przetwarzania, rodzaj 
przetwarzanych danych 

osobowych 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO, co oznacza, że dane te 
są Administratorowi niezbędne do wykonania zadania publicznego i realizacji obowiązków prawnych z tym związanych 
określonych w przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt; dane osobowe 
przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w przedmiocie spraw załatwianych przez Administratora  
w oparciu o przepisy w/w ustawy, tj. kierowanie na zabieg sterylizacji kotów wolno żyjących. Podanie Administratorowi 
danych osobowych w zakresie określonym w formularzach wniosków stosowanych u Administratora w zakresie w/w 
spraw jest obowiązkowe, gdyż jest niezbędne dla wykonania przez Administratora w/w zadań publicznych i realizacji 
obowiązków prawnych z tym związanych, w tym poinformowania o sposobie załatwienia sprawy. 

Okres, przez który będą 
przetwarzane 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego,  
a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji 
publicznej. 

Odbiorcy danych 
Podmiot przetwarzający 

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

Prawa osoby, której 
dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (o ile 
przepisy prawa nie nakazują AD dalszego ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma 
Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących narusza przepisy RODO. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Dodatkowe informacje 
Dane osobowe osób odwiedzających Naszą stronę BIP nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym profilowaniu, które odbywałoby się bez udziału człowieka i wywoływało skutki prawne lub w podobny sposób 
wpływało na Panią/Pana. 

 
  


