INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
DLA OSÓB DOKONUJĄCYCH ELEKTRONICZNEGO
OZNAKOWANIA ZWIERZĘCIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „Rozporządzenie”) informuję,
że:
1. Administratorem danych osobowych są Usługi Komunalne w Poznaniu adres:
ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pomocą
poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@uslugikomunalne.com.pl lub pisemnie na
adres: Usługi Komunalne, ul. Słowackiego 43a, 60-521 Poznań.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym, zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 11a ust. 1 i 3 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o ochronie zwierząt oraz uchwalanej corocznie przez Radę Miasta Poznania
uchwały wprowadzającej Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt – którym jest możliwość elektronicznego oznakowania zwierzęcia.
4. Odbiorcami danych mogą być: Urząd Miasta Poznania i jego jednostki organizacyjne,
organy administracji publicznej działające na podstawie oraz w granicach przepisów
prawa, Międzynarodowa Baza Danych Safe – Animal (ul. Wiatraczna 18, 72-004 Tanowo,
e-mail: office@safe-animal.eu), firmy informatyczne oraz inne podmioty realizujące usługi
w imieniu i na rzecz Administratora.
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów
archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów
dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze
szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane;
4) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), gdy
dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, dane przetwarzane
są niezgodnie z prawem lub po wniesieniu sprzeciwu, jeżeli nie występują nadrzędne
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
5) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoby te kwestionują
prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych
osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane
dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również gdy osoby te
wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych
interesów Administratora nad podstawę tego sprzeciwu;
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Administrator zapewnia realizację powyższych praw w zakresie wynikającym z art. 15-22
Rozporządzenia. Zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w pkt. 6 ppkt 1 - 5,
powinno nastąpić poprzez wysłanie poczty elektronicznej na adres e-mail:
iod@uslugikomunalne.com.pl lub pisemnie na adres: Usługi Komunalne, ul. Słowackiego
43a, 60-521 Poznań.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania zabiegu
elektronicznego oznakowania zwierzęcia oraz rejestracji danych w Międzynarodowej
Bazie Danych Safe – Animal.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

