
Załącznik nr 1 do umowy adopcyjnej 
 

 
Klauzula informacyjna 
do przetwarzania danych osobowych 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej 
RODO, informuję Pana/Panią, że: 
 

Administratorem Pana/i Danych jest: 
ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SP. Z O.O. 
z siedzibą: 96-100 SKIERNIEWICE, SOBIESKIEGO 75A 
tel. 468333008; e-mail:  p.majka@zum-skierniewice.pl 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych,z którym można się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych: 

 
RENATA HYBOWSKA 
  e-mail: iod@zum-skierniewice.pltel. 468333008 w. 101 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: realizacji umowy adopcji bezdomnych zwierząt 

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana 
danych osobowych jest: 

Podstawa prawna: 
- art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umo-
wy; 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.przetwarzanie jest niezbędne do wypełnie-
nia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 
 

Informacja o przekazywaniu danych do 
innych podmiotów: 

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom. 
Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

Okres przechowywania danych: 
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz 
zgodnie z przepisami prawa, które obligują Spółkę do przetwarzania i 
archiwizowania danych osobowych 

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, 
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, 
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
4. przenoszenia danych, 
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, 
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Podane przez Panią/Pana dane są: 
niezbędne do zawarcia umowy (art.6,ust.1,lit.b rozporządzenia RODO). 
Podanie danych jest dobrowolne. Jednakże, bez podania danych 
osobowych umowa nie może zostać zawarta. 

Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji     
i profilowaniu.   

 
 Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną:                            ...................................................................................... 
                                                                                                                               podpis 
 
Wyrażam  zgodę / nie wyrażam zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną   ........................................ 
                                                                                                                                                                         podpis 
Adres mailowy:  ............................................................................................ 
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