
KLAUZULA INFORMACYJNA 
dot. zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymanie, utrzymanie psa/psów rasy  

uznawanej za agresywną 

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  
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 RODO) 
2) Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1000 z późń. 
zm.) 
Stosownie do tych przepisów informujemy, że: 
1) administratorem Państwa danych osobowych jest: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej. 
 Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Rynek 34 
2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z :  
 Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: 
 iod@dabrowatar.pl lub pod numerem telefonu: (14) 642-27-75 
3)  Pani/ Pana dane  zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. ,,a” i ,,c”  RODO w celu : 
- wydania zezwolenia, 
-  usprawnienia komunikacji z wnioskodawcą - w przypadku Pani/Pana numeru telefonu, dane w tym 
 zakresie przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody,  
4)  Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy: 
- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 
wykazu ras psów uznawanych za agresywne.  
5) Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: 
- Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ww. ustaw 
 podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom  
 sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom –  
 w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; innym osobom i jednostkom organiza- 
 cyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyska 
 nia zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. 
6) Okres przechowywania danych: 
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas trwania postępowania w sprawie, tj. przez 
 okres niezbędny do realizacji celów lub do momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane 
 na jej podstawie, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy  
 powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zewzględu na cele archiwalne. 
7) Ma Pani/Pan prawo do: 
- prawo dostępu do danych osobowych,  
-  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
-  prawo do żądania usunięcia danych osobowych, 
-  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
-  prawo do przenoszenia danych,  
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
-   prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
8) Podane przez Panią/Pana dane są: 
-   obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis 
 prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter  
 dobrowolny. 



KLAUZULA INFORMACYJNA 
dot. zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymanie, utrzymanie psa/psów rasy  

uznawanej za agresywną 

9)  Pani/Pana dane: 
- nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz profilowaniu. 
- nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 


