UCHWAŁA Nr ……….
RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE
z dnia ………..
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie w 2020 roku”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11a ust. 1, 2, 5 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie w 2020 roku”, który stanowi
załącznik nr 1 do poniższej uchwały..
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr … rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia …….

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie w 2020 roku

Rozdział 1
Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsc w schronisku dla zwierząt
§ 1. Umieszczanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Górowo Iławeckie
w schronisku dla zwierząt na podstawie współpracy z podmiotem prowadzącym schronisko
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
§ 2. Szczegółowe zasady odławiania i umieszczania zwierząt w schroniskach określa
§ 4 „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.

Rozdział 2
Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie
§ 3. 1. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizowane
będzie przez miasto Górowo Iławeckie przy ewentualnej współpracy z organizacjami
pozarządowymi w szczególności poprzez:
a)

zakup i wydawanie karmy,

b)
podejmowanie przez funkcjonariuszy Policji interwencji w sprawach wolno żyjących
kotów,
c)

prowadzenie sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów.

2. Zakup i wydawanie karmy następować będzie po zgłoszeniu zapotrzebowania do Gminy
przez dorosłe osoby fizyczne zajmujące się dobrowolnie i bezinteresownie opieką nad kotami
wolno bytującymi na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie oraz do wysokości
przeznaczonych na ten cel środków budżetowych.
3. W celu zapobiegania bezdomności zwierząt zaleca się, aby dokarmiane wolno żyjące koty,
zostały poddane zabiegom sterylizacji lub kastracji w ramach środków budżetowych gminy.
4. Osoby dokarmiające wolno żyjące koty zobowiązane są do utrzymywania
w czystości i porządku miejsc dokarmiania kotów.
5. Zabiegi sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów wykonywane będą na terenie lecznicy
z którą Gmina Miejska Górowo Iławeckie współpracuje w zakresie świadczenia usług
weterynaryjnych, do wysokości przeznaczonych na ten cel środków budżetowych.

6. Wolno żyjące koty będą doprowadzane do lecznicy dla zwierząt po wcześniejszym
uzyskaniu zlecenia na zabieg, wystawionego przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie.

Rozdział 3
Odławianie bezdomnych zwierząt
§ 4. 1. Wyłapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie ma
charakter stały i przeprowadzane będzie w zależności od potrzeb.
2. Wyłapywaniem objęte będą zwierzęta bezdomne, które uciekły, zabłąkały się lub zostały
porzucone przez człowieka, jeżeli nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej
osoby, pod której opieką zwierzęta trwale dotąd przebywały.
3. Wymienione w § 4 ust. 2 zwierzęta, będą wyłapywane na zlecenie pracowników urzędu
gminy, a poza godzinami pracy rzędu również przez funkcjonariuszy policji lub straży
pożarnej.
4. Bezdomne zwierzęta wyłapywane będą przez podmiot prowadzący działalność
gospodarczą w tym zakresie, dysponujący odpowiednimi urządzeniami i środkami do
wykonywania usług, zapewniający warunki określone w obowiązujących przepisach prawa.
5. Podmiot wyłapujący bezdomne zwierzęta zobowiązany jest do wykonywania czynności
wyłapywania w sposób sprawny i niestwarzający zagrożenia dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego.
6. Dopuszcza się wyłapywanie bezpańskich zwierząt przez pracowników Straży Pożarnej,
Służby Leśnej, funkcjonariuszy Policji lub osoby fizyczne w sytuacjach szczególnych, mając
na uwadze bezpieczeństwo oraz przetrzymanie zwierząt do czasu ich odbioru przez podmiot
prowadzący działalność gospodarczą wyłapywania zwierząt.
7. Bezdomne zwierzęta po wyłapaniu będą przewiezione i umieszczone
w schronisku dla bezdomnych zwierząt, z którego właścicielem, gmina współpracuje
w sprawie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami, wyłapanymi na terenie Gminy
Górowo Iławeckie.
8. Dopuszcza się możliwość przekazywania bezdomnych zwierząt bezpośrednio do adopcji
osobom wyrażającym wolę sprawowania odpowiedzialnej opieki nad nimi.
9. W przypadkach, gdy zachodzi podejrzenie, że zwierzę jest chore, ranne albo, gdy
zachowuje się agresywnie mogą zostać podjęte, pod nadzorem lekarza weterynarii, środki
szczególne z zachowaniem zasad określonych w ustawie o ochronie zwierząt.

Rozdział 4
Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt
§ 5. Zwierzęta wyłapywane i przekazywane do schroniska dla zwierząt zgodnie
z zapisami rozdziału 3 „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt”, będą poddawane zabiegom sterylizacji albo kastracji.

Rozdział 5
Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt
§ 6. 1. Właściciel, który zamierza się pozbyć zwierzęcia jest zobowiązany
do zapewnienia mu opieki.
2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów i kotów odpowiadają ich dotychczasowi
właściciele.
3. Gmina będzie prowadziła poszukiwania nowych właścicieli dla bezpańskich psów i wolno
żyjących kotów poprzez:
a)
prowadzenie akcji informacyjnych dotyczących możliwości adopcji bezpańskich
psów
i wolno żyjących kotów, w szczególności poprzez stronę internetową,
tablice ogłoszeń, podjęcie działań edukacyjnych w celu podnoszenia świadomości
mieszkańców w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach i opiekunach
zwierząt, propagowania sterylizacji i kastracji, a także adopcji zwierząt,
b)
prowadzenie akcji zachęcających do zaopiekowania się bezpańskim psem lub wolno
żyjącym kotem (głównie pokrywanie kosztów przygotowania do adopcji bezpańskich psów
i wolno żyjących kotów, w szczególności zabiegów kastracji lub sterylizacji, szczepień
ochronnych, odpchlenia, odrobaczenia, zakup karmy itp.),
c)
ewentualną współpracę z organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest
opieka nad zwierzętami w zakresie adopcji bezpańskich psów i wolno żyjących kotów.
Rozdział 6
Usypianie ślepych miotów
§ 7. 1. Gmina Miejska Górowo Iławeckie pokrywa 100% kosztów uśpienia ślepych miotów
bezpańskich psów i kotów.
2. Zabiegi uśpienia na zasadach określonych w ust. 2 prowadzone będą przez lekarza
weterynarii, z którym Gmina Miejska Górowo Iławeckie współpracuje.
3. Mioty bezpańskich psów i wolno żyjących kotów przeznaczonych do uśpienia
przebywające poza schroniskiem będą doprowadzane do lecznicy dla zwierząt lub zabieg
wykonywany będzie w miejscu aktualnego przebywania zwierząt, po wcześniejszym
uzyskaniu zlecenia na zabieg, wystawionego przez Gminę Górowo Iławeckie.

Rozdział 7
Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt
gospodarskich
§ 8. 1. Gmina wskazuje Gospodarstwo Rolne gospodarstwa rolnego w miejscowości
Sołtysowizna 24, 11-220 Górowo Iławeckie, w celu zapewnienia opieki dla zwierząt
gospodarskich w sytuacjach opisanych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ochronie zwierząt.
2. W przypadku wystąpienia sytuacji opisanych w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt Gmina Miejska Górowo Iławeckie zawrze stosowną
umowę obejmującą pokrycie kosztów utrzymania przekazanych zwierząt gospodarskich.

Rozdział 8
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt
§ 9. 1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt realizowane jest poprzez współpracę Gminy Miejskiej Górowo
Iławeckie z gabinetem weterynaryjnym położonym na terenie miasta.
2. Podjęcie interwencji w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt następuje po
wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym funkcjonariuszowi Policji.
3. W przypadku, gdy nie jest możliwe podjęcie interwencji przez lekarza
weterynarii,
z którym Gmina Miejska Górowo Iławecka współpracuje
w zakresie zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej
w przypadkach zdarzeń
drogowych z udziałem zwierząt, dopuszcza się zlecenie podjęcia działania innym lekarzom
weterynarii, na zasadach określonych w ust. 1.

Rozdział 9
Elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt

§ 10. 1. Gmina realizuje elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt (psy i koty
wolnożyjące) przebywających na terenie miasta Górowo Iławeckie oraz zwierząt
przekazanych do schroniska dla zwierząt ramach współpracy z gminą.
2. Ewentualne akcje czipowania zwierząt, jako jedną z głównych metod zapobiegania
bezdomności zwierząt, prowadzone będą po zapewnieniu na ten cel środków budżetowych.
3. Właściciel zwierzęcia zobligowany jest do wypełnienia formularza pn. „Wniosek
Właściciela o wykonanie zabiegu elektronicznego oznakowania psa/kota na koszt Gminy
Miejskiej Górowo Iławeckie w 2020 r.” wraz z klauzulą wyrażenia zgody przez właściciela

psa/kota na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji
Programu, oraz w przypadku czipowania psa potwierdzenia dokonania opłaty od posiadania
psów, zgodnie z uchwała Rady Miasta Górowo Iławeckie.
Dodatkowo w przypadku psów wymaga się zweryfikowania przez zakład leczniczy dla
zwierząt faktu posiadania przez właściciela aktualnego dowodu szczepienia zwierzęcia
przeciwko wściekliźnie.
Rozdział 10
Dofinansowanie sterylizacji/kastracji zwierząt
§ 11 1. Określa się następujące zasady dofinansowania zabiegów, sterylizacji lub kastracji
zwierząt w związku z ograniczeniem populacji zwierząt poprzez zapewnianie dofinansowania
właścicielom psów i kotów w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic lub kastracji
samców, w ilości maksymalnie 2 szt. zwierząt rocznie należących do jednego właściciela:
1) Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Miasta Górowo Iławeckie, do zwierząt
stanowiących ich własność,
2) Burmistrz Miasta zawiera umowę z Lecznicą Weterynaryjną Kloska Kowalczyk Sokalski
Szarejko s.j. Górowo Iławeckie, ul. Olsztyńska 2. na dokonywanie zabiegów sterylizacji
lub kastracji dofinansowywanych z budżetu Miasta Górowo Iławeckie,
3) Właściciel zwierzęcia, w celu wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji, zgłasza się do
Lecznicy Weterynaryjnej Kloska Kowalczyk Sokalski Szarejko s.j. Górowo Iławeckie,
ul. Olsztyńska 2, gdzie wypełnia wniosek wraz z oświadczeniem, deklarując spełnienie
warunków dofinansowania, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego programu,
4) Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu po wykonaniu
zabiegu,
5) Zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowywane są tylko właścicielom zwierząt, którzy
dopełnili obowiązku odrobaczenia ich oraz zaszczepienia psa a także uiszczenia opłaty od
posiadania psa w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Rady Miasta Górowo
Iławeckie w sprawie opłaty od posiadania psa lub przedstawili dowód zwolnienia
z obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psa.
Gmina Miejska Górowo Iławeckie na podstawie dowodu księgowego wystawionego przez
zakład leczniczy dla zwierząt, do którego załączony został wniosek wraz z oświadczeniem
wskazanym w pkt. 3, dokonuje zapłaty pozostałej części kosztów zabiegu bezpośrednio na
konto zakładu leczniczego

Rozdział 11
Edukacja w zakresie ochrony zwierząt
§ 12 W celu edukacji ekologicznej w zakresie ochrony zwierząt planuje się realizację
następujących zadań:
1) Rozprowadzanie przez lecznice weterynaryjne materiałów edukacyjnych w formie
ulotek, plakatów itp.,
2) Promowanie adopcji zwierząt bezdomnych poprzez: prowadzenie na stronie
internetowej Urzędu Miasta Górowo Iławeckie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Górowo Iławeckie, ul. Plac Ratuszowy 18 kącika adopcyjnego,

3) Współpraca z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi, w celu
zwiększenia ilości adopcji bezpańskich zwierząt,
4) Promowanie na stronie internetowej urzędu miasta „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”,
5) Przeciwdziałanie zjawisku nielegalnego obrotu zwierzętami domowymi
na targowiskach, targach i giełdach.
Rozdział 12
Koszty realizacji programu
§ 13. 1. Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizacją niniejszego programu określa uchwała
Rady Miasta Górowo Iławeckie dotycząca budżetu gminy.
2. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/112/2019 Rady Miasta Górowo iławeckie z dnia 18.12.2019
r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Górowo Iławeckie na 2020 r. , na zadania wskazane
w w/w programie przeznaczono kwotę 13 100,00 złotych.

Załącznik nr 1 do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie w 2020 roku
...…………………………
/data/
………………………………………..
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
/imię, nazwisko, adres, telefon/
Burmistrz miasta Górowo Iławeckie
Plac Ratuszowy 18
11-220 Górowo Iławeckie
WNIOSEK NA WYKONANIE ELEKTRONICZNEGO OZNAKOWANIA
ZWIERZĘCIA
Na podstawie art. 11a ust. 3z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2019r. poz. 122) oraz uchwały Nr ……. Rady Miasta Górowo Iławeckie z
dnia ………. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie w 2020 roku,
zwracam się z wnioskiem o wykonanie elektronicznego oznakowania:psa, kota
....... szt.
wiek...............lat
imię.............................
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo
Iławeckie w 2020 roku (zgodnie z ustawą z dnia10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781)”

..............................................................
/podpis Wnioskodawcy/

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Dzień dobry,
przekazujemy Państwu ważną informację związaną z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych (RODO). Poniżej znajdą Państwo szczegóły.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych
osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej
danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane
bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie




Jak możesz się z nim skontaktować?
Są dwa sposoby:
pocztą – Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie
e-mailem – umgorowo@gorowoilaweckie.pl





Jak uzyskać informacje dotyczące ochrony danych osobowych?
Są dwa sposoby:
pocztą – Plac Ratuszowy 18; 11-220 Górowo Iławeckie
e-mailem – umgorowo@gorowoilaweckie.pl
Inspektor ochrony danych- inspektor@cbi24.pl
Odbiorcy danych:
Informujemy, że firma……………………………..przetwarza Państwa dane w związku z powierzeniem
dokonanym w ramach umowy zawartej z Administratorem i zgodnie z wytycznymi Administratora.

1)
2)

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
zgody
–
to
jest
dobrowolnie
wyrażonej
zgody
na
przetwarzanie
danych
osobowych
- art. 6 ust.1 lit a) RODO,
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;- art. 6 ust. 1 lit e) RODO,
Co zrobić, jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane?
Jeżeli nie życzysz sobie, byśmy dalej przetwarzali Twoje dane, prosimy o kontakt.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:









żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
przeniesienia Twoich danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Załącznik nr 2 do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Górowo Iławeckie w 2020 roku
WNIOSEK
o dofinansowanie zabiegu weterynaryjnego w ramach programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Górowo Iławeckie
1.Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia:
……………………………………………………………………………………………………
2.Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu:
……………………………………………………………………………………………………
3.Gatunek zwierzęcia kot, pies*, maść, imię, płeć.
……………………………………………………………………………………………………
rodzaj wykonywanego zabiegu (sterylizacja, kastracja*).
4. Dołączam kserokopię dowodu zapłaty podatku od posiadania psa/dowodu zwolnienia
z podatku od posiadania psa, oraz wykonania zaszczepienia psa w kierunku wścieklizny
w bieżącym roku.
5.Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu
sterylizacji/kastracji
w kwocie…………… zł (słownie: …………………………………….. ), oraz do szczególnej
opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym.
6. Oświadczam, że jestem właścicielem/ką zwierzęcia i zapoznałem/am się z Programem
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w

niniejszym wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Górowo Iławeckie w 2020 roku (zgodnie z ustawą z dnia10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781)
……………………………………..

……………………………….

(miejscowość, data)

(podpis właściciela zwierzęcia)

Wypełnia lekarz weterynarii:
1. Gmina Miejska Górowo Iławeckie opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu
sterylizacji/kastracji w kwocie.………. zł (słownie………..........................................)
2. Zwierzę zostało poddane zabiegowi odrobaczenia TAK/NIE*
3. Zwierzę zostało poddane zabiegowi szczepienia TAK/NIE*
4. Istnieją przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu sterylizacji/kastracji TAK/NIE*.
Adnotacja
o
przeciwwskazaniach………………………………............................................................
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………
(miejscowość, data)
* niepotrzebne skreślić

………………………………
(podpis lekarza weterynarii)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Dzień dobry,
przekazujemy Państwu ważną informację związaną z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych (RODO). Poniżej znajdą Państwo szczegóły.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych
osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej
danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane
bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie




Jak możesz się z nim skontaktować?
Są dwa sposoby:
pocztą – Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie
e-mailem – umgorowo@gorowoilaweckie.pl





Jak uzyskać informacje dotyczące ochrony danych osobowych?
Są dwa sposoby:
pocztą – Plac Ratuszowy 18; 11-220 Górowo Iławeckie
e-mailem – umgorowo@gorowoilaweckie.pl
Inspektor ochrony danych- inspektor@cbi24.pl
Odbiorcy danych:
Informujemy, że firma……………………………..przetwarza Państwa dane w związku z powierzeniem
dokonanym w ramach umowy zawartej z Administratorem i zgodnie z wytycznymi Administratora.

3)
4)

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
zgody
–
to
jest
dobrowolnie
wyrażonej
zgody
na
przetwarzanie
danych
osobowych
- art. 6 ust.1 lit a) RODO,
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;- art. 6 ust. 1 lit e) RODO,
Co zrobić, jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane?
Jeżeli nie życzysz sobie, byśmy dalej przetwarzali Twoje dane, prosimy o kontakt.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:









żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
przeniesienia Twoich danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

