Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – hodowla/utrzymywanie psa rasy
agresywnej
Zgodnie z art. 1З ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L
2016, Nr 119, s. 1) informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brzegu Dolnego z siedzibą w Brzegu
Dolnym ul. Kolejowa 29.

2.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Ewę Wojtasiewicz, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod.um@brzegdolny.pl lub pisemnie na adres siedziby
administratora.

3.

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub
utrzymywanie psa rasy agresywnej.

4.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na
podstawie przepisów prawa.

5.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu.

8.

Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia
sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20, art. 21
rozporządzenia UE.

9.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do
realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
rozpatrzenia wniosku.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.
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