Formularz do zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie określenia
PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY
KUŹNICA W 2019 ROKU

Lp.

Stan zapisu w projekcie uchwały wraz z
numerem paragrafu i punktu

Podmiot zgłaszający
propozycję

Adres

Sugerowana zamiana (konkretny sugerowany zapis
paragrafu i punktu)

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Uzasadnienie

Imię i nazwisko osoby do
kontaktu

Data
wypełnienia

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z obowiązkiem nałożonym 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 (RODO), poniżej przekazujemy informacje
dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kuźnica (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1,
16-123 Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123
Kuźnica lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@kuznica.ug.gov.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ww. Rozporządzenia w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze, w tym w
szczególności konieczności przeprowadzenia niniejszych konsultacji wynikającej z art. 11a ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

4. Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do tych danych na podstawie przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane będą we wskazanym powyżej celu przez okres niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków administratora wynikających
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania.
7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych w toku niniejszych konsultacji nie jest wymogiem ustawowym ani umownym; osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana
do ich podania, jednak podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w niniejszych konsultacjach organizacji, w imieniu której działa osoba przekazująca
dane; niepodanie wymaganych danych (osób reprezentujących podmiot zgłaszający uwagi lub opinie) stanowi rezygnację podmiotu z prawa wyrażenia
opinii.
9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Zapoznałam/em się z powyższą klauzulą informacyjną

……………………………………………….
(czytelny podpis)

Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie od 4 lutego 2019 r. do 25 lutego 2019 r. drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl,
osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Kuźnica, ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica,

