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Klauzula informacyjna 
 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z 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) (Dz. U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119,  

str. 1 z późn. zm.) informuję, że: 

1. Administratorem danych, zwany dalej „AD”, jest : 
Wójt Gminy Izbicko 

ul. Powstańców Śląskich 12, 
47-180 Izbicko 
Tel.  77 4617221 

 
2. Z administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail: ug@izbicko.pl 

 
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zwanym dalej IODO, z którym można 

się kontaktować poprzez nr tel.668620696. 
 

4. AD przetwarza dane osobowe na podstawie art. 10 ust. 1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt (Dz.U.2017.1840 t.j.). 

 
*Art. 10. 1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia 
wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce 
prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub 
utrzymywać takiego psa. 
 

5. AD przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w celu wydania zezwolenia na prowadzenie hodowli 
lub utrzymywanie psa rasy agresywnej. 
 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą,  
nie jest zobowiązana do ich podania jednak konsekwencją nie podania ich, jest brak możliwości wydania 
zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy agresywnej. 

 
7. Dane osobowe będą ujawnione uprawnionym odbiorcom. 

 
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celu  

dla jakiego zostały zebrane, a następnie po upływie pełnych dwóch lat kalendarzowych, licząc od 
pierwszego stycznia roku następującego po roku w którym zostało wydane zezwolenie, dane osobowe 
zostaną przekazane do archiwum zakładowego, i tam przechowywane przez okres 3 lat. 

 
9. Osoba której dane dotyczą ma prawo : 

 dostępu do swoich danych osobowych, 

 sprostowania swoich danych osobowych, 

 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

 sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

 żądać przeniesienia swoich danych osobowych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
 


