
Klauzula informacyjna RODO dla osób korzystających z usług 

Schroniska dla Zwierząt w Łodzi 

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie  

z przepisami 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. Urz. UE L. z 2016 r. Nr 119, str. 1-88) oraz 

właściwymi przepisami krajowymi.  W niniejszej karcie informacyjnej wyjaśnimy w jakim celu  

i w oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa Państwu 

przysługują. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszą kartą informacyjną.  

KARTA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH 

I. ADMINISTRATOR DANYCH 

NAZWA PLACÓWKI 

 

DANE KONTAKTOWE 

Schronisko dla Zwierząt w Łodzi 
 

ul. Marmurowa 4, 91-610 Łódź 

tel. 42/ 656-78-42  schronisko.biuro@o2.pl 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

IMIĘ I NAZWISKO 

 

DANE KONTAKTOWE 

Erwin Ryter 
inspektor.ryter@op.pl, tel. 600 499 192, 602 151 170  

III. KATALOG PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 

L.P. DANE OSOBOWE 

1. Dane identyfikacyjne i inne wymagane uzyskane na etapie złożenia wniosku o staż/wolontariat/praktyki 

2. Dane zawarte w  umowach.  

3. 
Dane identyfikacyjne osób zwracających się do Schroniska dla Zwierząt w formie telefonicznej 

 lub e-mail  

4 Dane identyfikacyjne uzyskane na etapie złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej    

5 Dane identyfikacyjne uzyskane na etapie złożenia wniosku o adopcję zwierzęcia 

6 Dane identyfikacyjne uzyskane na etapie odnalezienia zwierzęcia i powrotu do właściciela 

7 Dane identyfikacyjne uzyskane na etapie złożenia wniosku o chipowanie zwierząt właścicielskich 

8 Dane identyfikacyjne uzyskane na etapie złożenia zlecenia zabiegu weterynaryjnego zwierzęcia 

9 Dane identyfikacyjne uzyskane na etapie zawarcia umowy przekazania opieki nad zwierzęciem 

10 
Dane identyfikacyjne uzyskane na etapie zwrócenia się osoby o pomoc w znalezieniu nowego domu dla 

zwierzęcia 

11 

Dane identyfikacyjne uzyskane od instytucji dotyczące osób wykonujących prace społeczno-użyteczne na rzecz 

Schroniska dla Zwierząt, dane osób odpracowujących zadłużenie czynszowe, dane osób skazanych 

odpracowujących karę finansową. 
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IV. Dostępność informacji o celach i podstawie prawnej przetwarzania danych oraz terminie ich usunięcia  

dla osób korzystających z usług administratora 

Informacje o przetwarzaniu danych w postaci klauzul dostępne są na każde żądanie osoby u administratora danych.  

W określonych sytuacjach są okazywane przy pierwszej czynności administratora danych.  

W każdym wypadku osoba zainteresowana może się zwrócić z zapytaniem o przetwarzanie danych i ich bezpieczeństwo 

do inspektora ochrony danych – dane kontaktowe znajdują się w pkt. II klauzuli.  

Informacje te dostępne są  również na stronie internetowej administratora pod adresem: http://www.schronisko-lodz.pl/, 

oraz https://bip.schronisko-lodz.uml.lodz.pl/inne-informacje/ 

Klauzule informacyjne są również umieszczone na tablicach informacyjnych Schroniska dla Zwierząt (m.in. tablica 

ogłoszeń przy wejściu do budynku, pomieszczenie adopcyjne). 

V. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, OKRES 

PRZETWARZANIA 

L.P. CEL 
CEL 

PRZETWARZANIA/PODSTA

WA PRAWNA 

OKRES PRZETWARZANIA 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane identyfikacyjne uzyskane 

na etapie złożenia wniosku o 

staż/wolontariat/praktyki 

Wybór właściwej osoby na 

staż/wolontariat/praktykę, 

rozpatrzenie złożonych 

wniosków   

Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO  

Dane osobowe będą przechowywane 

przez okres trwania 

wolontariatu/praktyki/stażu oraz  

w obowiązkowym okresie 

przechowywania dokumentacji 

związanej z umową  i akt osobowych, 

ustalanym zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

Dane osobowe przetwarzane w celu 

realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze będą 

przetwarzane przez okres 5 lat  

od zakończenia okresu obrotowego 

w którym nastąpiło zdarzenie 

powodujące powstanie obowiązku 

podatkowego.     
 
 
 
 
 
 

2.  Dane dotyczące zawieranych 

umów z podmiotami 

gospodarczymi lub osobami 

fizycznymi.  

 

Realizacja umowy oraz 

wynikających z niej uprawnień  

i obowiązków 

Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny  

Dane osobowe będą przetwarzane 

przez okres trwania umowy oraz w 

obowiązkowym okresie 

przechowywania dokumentacji, jak 

również do czasu przedawnienia 

roszczeń cywilnych. 

Dane osobowe przetwarzane w celu 

realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze będą 

przetwarzane przez okres 5 lat  

od zakończenia okresu obrotowego 

w którym nastąpiło zdarzenie 

powodujące powstanie obowiązku 

podatkowego 

3. 

Dane identyfikacyjne osób 

zwracających się do Schroniska 

dla Zwierząt w formie 

telefonicznej lub e-mail  

Właściwe ustalenie tożsamości, 

identyfikacja zgłaszanych 

potrzeb przez osoby kontaktujące 

się 

Art. 6 ust. 1 lit. a, f RODO 

 

Dane osobowe będą przetwarzane  

do czasu ustania celu lub do czasu 

wycofania udzielonej zgody. 

http://www.schronisko-lodz.pl/
https://bip.schronisko-lodz.uml.lodz.pl/inne-informacje/


  
  

4. 

 

 

 

Dane identyfikacyjne uzyskane 

na etapie złożenia wniosku  

o dostęp do informacji publicznej 

Realizacja praw związanych  

z wnioskiem o informację 

publiczną  

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji 

publicznej 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 

r. Kodeks postępowania 

administracyjnego – przy 

wydawaniu decyzji odmownej  

Dane osobowe będą przetwarzane 

przez okres 10 lat. 

 

Dane osobowe przetwarzane w celu 

realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze będą 

przetwarzane przez okres 5 lat  

od zakończenia okresu obrotowego 

w którym nastąpiło zdarzenie 

powodujące powstanie obowiązku 

podatkowego 

5 

 

 

Dane identyfikacyjne uzyskane 

na etapie złożenia wniosku  

o adopcję zwierzęcia 

Przetwarzanie danych jest 

niezbędne dla celów związanych 

z realizacją procesu adopcji  

Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO  

Dane osobowe będą przetwarzane  

do czasu ustania celu lub do czasu 

wycofania udzielonej zgody. 

Dane osobowe przetwarzane w celu 

realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze będą 

przetwarzane przez okres 5 lat  

od zakończenia okresu obrotowego 

w którym nastąpiło zdarzenie 

powodujące powstanie obowiązku 

podatkowego 

6 

 

Dane identyfikacyjne uzyskane 

na etapie odnalezienia zwierzęcia 

i powrotu do właściciela 

Przetwarzane danych jest 

niezbędne w celu zwrotu 

odnalezionego zwierzęcia 

właścicielowi  

Art. lit. b i f RODO 

Dane osobowe będą przetwarzane  

do czasu ustania celu lub do czasu 

przedawnienia roszczeń  

7 

 

Dane identyfikacyjne uzyskane 

na etapie złożenia wniosku  

o chipowanie zwierząt 

właścicielskich 

Przetwarzanie danych jest 

konieczne z uwagi na realizację 

procesu chipowania zwierząt  

Art. lit. b i f RODO 

Dane osobowe będą przetwarzane  

do czasu ustania celu lub do czasu 

przedawnienia roszczeń  

8 

 

Dane identyfikacyjne uzyskane 

na etapie złożenia zlecenia 

zabiegu weterynaryjnego 

zwierzęcia 

Przetwarzanie danych jest 

niezbędne dla celów związanych 

z realizacją zlecenia 

weterynaryjnego  

Art. lit. a i b RODO 

Dane osobowe będą przetwarzane  

do czasu ustania celu lub do czasu 

wycofania udzielonej zgody. 

9 

 

 

Dane identyfikacyjne uzyskane 

na etapie zawarcia umowy 

przekazania opieki nad 

zwierzęciem 

Przetwarzanie danych jest 

konieczne dla wykonania umowy 

przekazania opieki nad 

zwierzęciem  

Art. lit. a i b, c, f  RODO 

Dane osobowe będą przetwarzane  

do czasu ustania celu lub do czasu 

wycofania udzielonej zgody. 

Dane osobowe przetwarzane w celu 

realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze będą 

przetwarzane przez okres 5 lat  

od zakończenia okresu obrotowego 

w którym nastąpiło zdarzenie 

powodujące powstanie obowiązku 

podatkowego 
  

  



 

 

 

 

10 

 

 

 

Dane identyfikacyjne uzyskane 

na etapie zwrócenia się osoby  

o pomoc w znalezieniu nowego 

domu dla zwierzęcia 

 

 

Przetwarzanie danych jest 

konieczne w celu pomocy przy 

znalezieniu nowego domu dla 

zwierzęcia  

Art. a, b i f RODO 

 

Dane osobowe będą przetwarzane  

do czasu ustania celu lub do czasu 

wycofania udzielonej zgody. 

Dane osobowe przetwarzane w celu 

realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze będą 

przetwarzane przez okres 5 lat  

od zakończenia okresu obrotowego 

w którym nastąpiło zdarzenie 

powodujące powstanie obowiązku 

podatkowego 
  

  

11 

 

 

 

Dane identyfikacyjne uzyskane 

od instytucji dotyczące osób 

wykonujących prace społeczno-

użyteczne na rzecz Schroniska 

dla Zwierząt, dane osób 

odpracowujących zadłużenie 

czynszowe, dane osób skazanych 

odpracowujących karę finansową 

Dane osobowe będę 

przetwarzane w celu realizacji 

obowiązków nałożonych na 

osoby skazane lub 

odpracowujące zadłużenia 

finansowe  

Art. 6 ust 1. lit. c i art. 10 RODO 

Rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia  

1 czerwca 2010 r. w sprawie 

podmiotów, w których jest 

wykonywana kara ograniczenia 

wolności oraz praca społecznie 

użyteczna,  

Art. 56 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny 

 

 

 

Dane osobowe będą przetwarzane  

do czasu ustania celu lub do czasu 

przedawnienia roszczeń. 

Dane osobowe przetwarzane w celu 

realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze będą 

przetwarzane przez okres 5 lat  

od zakończenia okresu obrotowego 

w którym nastąpiło zdarzenie 

powodujące powstanie obowiązku 

podatkowego 

12. 
Prowadzenie sporów prawnych 

lub windykacji w przypadku ich 

zaistnienia. 

Dane osobowe będą 

przetwarzane w celach 

związanych  z odzyskiwaniem 

należności  

Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f  RODO   

Dane osobowe będą przetwarzane  

do czasu  odzyskania należności. Dane 

osobowe przetwarzane w celu 

realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze będą 

przetwarzane przez okres 5 lat  

od zakończenia okresu obrotowego 

w którym nastąpiło zdarzenie 

powodujące powstanie obowiązku 

podatkowego.     

13. 

 

 

 

 

Galeria zdjęć, profil na 

Facebooku 

Przetwarzanie danych odbywać 

się będzie w celu zamieszczania 

informacji na temat osób 

adoptujących zwierzęta lub 

innych osób zaangażowanych  

w procesy pomocy zwierzętom  

w mediach społecznościowych  

w celu promowania pozytywnej 

działalności Schroniska dla 

Zwierząt w Łodzi  

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

 

Dane osobowe będą przetwarzane  

do czasu do ustania celu lub wycofania 

udzielonej zgody. 



 

 

ODBIORCY DANYCH 

1. 
Podmioty  świadczące usługi dla Schroniska, podmioty, z którymi Schronisko zawarło umowę powierzenia  

2 Organy uprawnione do uzyskiwania danych na podstawie przepisów prawa (np. organy Policji, sądy, ZUS, US, 

UODO itp.)  

PRAWA 

1. 

Prawo żądania dostępu do 

danych osobowych oraz 

uzyskania informacji czy  

i które dane są przetwarzane 

Osoba, której dane dotyczą (rodzic i opiekun prawny w przypadku osób 

niepełnoletnich), ma w każdej chwili możliwość dostępu do treści swoich 

danych. 

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z dyrektorem. Osoby 

uprawnione mogą również zgłosić się w tej sprawie osobiście do dyrektora. 

 

2. 
Prawo do poprawienia lub 

sprostowania danych 

Osoba, której dane dotyczą (rodzic i opiekun prawny w przypadku osób 

niepełnoletnich), ma w każdej chwili możliwość poprawić lub sprostować 

treść swoich danych, jeżeli są np. nieprawdziwe lub błędne, nieaktualne. 

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z dyrektorem. Osoby 

uprawnione mogą również zgłosić się w tej sprawie osobiście do dyrektora. 

3. Prawo usunięcia danych 

Placówka usuwa dane osobowe po ustaniu okresów przetwarzania 

określonych przepisami prawa lub po ustaniu celu, dla którego dane zostały 

zebrane. 

Osoba, której dane dotyczą (rodzic i opiekun prawny w przypadku osób 

niepełnoletnich), ma w każdej chwili możliwość zgłoszenia żądania  

o usunięcie danych, jeżeli dane nie zostały usunięte po ustaniu okresów,  

o których mowa powyżej lub po wycofaniu zgody, jeżeli była ona jedyną 

podstawą prawną do przetwarzania danych. 

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z dyrektorem. Osoby 

uprawnione mogą również zgłosić się w tej sprawie osobiście do dyrektora. 

4. 
Prawo do ograniczenia 

przetwarzania 

Jeżeli zachodzi podejrzenie, iż dane osobowe są przetwarzane niezgodnie  

z prawem, osoba, której dane dotyczą (rodzic i opiekun prawny  

w przypadku osób niepełnoletnich), ma prawo zarządzać ograniczenia ich 

przetwarzania do czasu wyjaśnienia sprawy. 

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z dyrektorem. Osoby 

uprawnione mogą również zgłosić się w tej sprawie osobiście do dyrektora. 

5. 

Prawo do niepodlegania 

zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu danych 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  

w tym również w formie profilowania. 

6. 
Prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych 

Osoba, której dane dotyczą (rodzic i opiekun prawny w przypadku osób 

niepełnoletnich), ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie 

sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych  

w przypadkach związanych z ich szczególną sytuacją. Sprzeciwu wobec 

przetwarzania nie można wnieść, gdy dane przetwarzane są w związku  

z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub gdy jest 

to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów. 

W celu skorzystania z prawa należy skontaktować się z dyrektorem. Osoby 

uprawnione mogą również zgłosić się w tej sprawie osobiście do dyrektora. 



7. 
Prawo do złożenia skargi do 

organu nadzoru 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony 

danych osobowych zapraszamy do kontaktu z dyrektorem lub naszym 

inspektorem ochrony danych. Jeżeli nie uzyskają Państwo pomocy 

przysługuje Państwu zawsze prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

SPOSOBY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

1. 
Dokumenty są przetwarzane zgodnie z wdrożonymi procedurami bezpieczeństwa danych  

2. 
Dostęp do dokumentów mają wyłącznie osoby upoważnione oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa 

3. 
System informatyczny jest zabezpieczony hasłami, ponadto stosuje się  system antywirusowy i firewall. 

4. 
Budynek jest pod nadzorem monitoringu, prowadzony jest również nadzór firmy ochroniarskiej  

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH ORAZ PROFILOWANIE  
Schronisko dla Zwierząt w Łodzi nie przewiduje przekazywania danych do państw trzecich, jak również 

dane nie będą podlegały profilowaniu.  
 


