ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Olsztyn, dn.……………………….………
Imię i Nazwisko…………………………………………………………………………………………….………..……………………………………………………………………....
Adres……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..………………………………………
Seria i numer dowodu osobistego…………………………………………………………………….…………………………………...………..……………………………..
Telefon………………………………………………………………………...……..……….E-mail……………..…………..……………………………………..……………………







Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie zgodnie
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem 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 (RODO), a także zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133 poz. 833).
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych (imię nazwisko, seria i numer dowodu, dane adresowe oraz numeru
telefonu i adresu e-mail w bazie danych Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie.
Wyrażam zgodę na umieszenie moich danych związanych z elektronicznym oznakowaniem zwierzęcia w bazie danych
serwisu identyfikacja.pl lub bazie danych serwisu safeanimal.pl.
Wyrażam zgodę na umożliwienie przeprowadzenia przez Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie lub upoważnioną osobę
wizyty przedadopcyjnej.
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a, iż podanie danych jest całkowicie dobrowolne oraz,
że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych i ich poprawiania.

…….…………………….……………………………………………….…..

Administrator danych osobowych:

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT W OLSZTYNIE

Adres:

ul. Turystyczna 2; 10-369 Olsztyn

Dane kontaktowe:

Adres: ul. Turystyczna 2; 10-369 Olsztyn
E-mail: biuro@sdz.olsztyn.eu
Telefon: (89) 526-82-15

Inspektor Ochrony Danych:

Kowalkowska Justyna, kontakt e-mail: kowalkowska.justyna@sdz.olsztyn.eu

Cel przetwarzania danych:

Wypełnienie
1 lit. C RODO)

Podstawa prawna przetwarzania:

➢

➢
Przekazującemu dane osobowe przysługuje:

➢
➢
➢

➢
➢

➢

➢

obowiązku

prawnego

ciążącego

na

Administratorze

(art.

6

ust.

Zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony
przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej zgodnie z art. 9a ustawy z dn. 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019. 506 ze zm.)
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C rozporządzenia ogólnego ochronie danych osobowych
(RODO)
Prawo dostępu do danych osobowych,
Prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
Prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie. Informujemy,
że w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody ma
Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
Prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu
na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie
naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
Prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo do otrzymania swoich
danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych
danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie będzie korzystać z danych osobowych do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 5, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

