
Dębowa Łąka, dnia ………….. 

Imię i nazwisko ……………………………….. 

Adres …………………………………………. 

………………………………………………… 

Telefon/e-mail* ………………………………… 

 

 

Wójt Gminy Dębowa Łąka 

Dębowa Łąka 38 

87-207 Dębowa Łąka 

 

WNIOSEK 

o sfinansowanie zabiegu kastracji psa/kota** oraz oznakowania zwierzęcia w ramach „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Dębowa Łąka na rok 2022”. 

 

Zwracam się z wnioskiem o sfinansowanie zabiegu oraz oznakowania zwierzęcia, którego jestem 

właścicielem. 

 

Informacje o posiadanym zwierzęciu:  

a) Pies/kot** rasy …………………………… 

b) Wiek ……………………………….. 

c) Płeć ………………………………… 

d) Miejsce przebywania zwierzęcia ………………………….. 

e) Imię ………………………………… 

 

- oświadczam, że jestem właścicielem zwierzęcia oraz wyrażam zgodę na przeprowadzenie w/w 

zabiegu, 

- zobowiązuję się do opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym, 

- w przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności przeprowadzenia 

innych zabiegów leczniczych, badań, podania leków, opieki pooperacyjnej, zabezpieczenia w 

kołnierz/ubranko - zobowiązuję się do poniesienia ich kosztów, 

- wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych Fundacji Zwierz - na Rzecz Ochrony Zwierząt w celu 

zweryfikowania przeprowadzonego zabiegu; 

 

 
 

Załączniki:  

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do zwierzęcia (np. książeczki zdrowia, paszportu 

psa/kota) 

2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie (w przypadku psów).  

 

 

……..……………………………… 

podpis wnioskodawcy 
 

* wpisując dane wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie 

** niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 do programu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności” 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako 

,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną. 
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy 

Dębowa Łąka. Możesz się z nim kontaktować: listownie na adres: 

Dębowa Łąka 38, 87-207 Dębowa Łąka, e-mail: 
sekretariat@ugdl.pl, telefonicznie:56 6884910.                                                                                      

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych 

został także powołany inspektor ochrony danych, z którym 

można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: 
p.klugiewicz@jumi2012.pl. 

 

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 
1) art. 6 ust. 1 lit e)  RODO w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i ustawą z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt, kiedy dane są niezbędne do wykonywania zadań realizowanym przez administratora w 

interesie publicznym jakim jest realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności na 2022 r.”.  

2) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych 

nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to 
konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail 

i inne. 

2. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi weterynaryjne w 
zakresie sterylizacji oraz elektronicznego oznaczania zwierząt (czipowania), Fundacja Safe-Animal, Międzynarodowa Baza Danych 

SAFE Animal z siedzibą w Tarnowie ul. Wiatraczna 18, podmioty świadczące usługi  telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, 

jednostki organizacyjne administratora, które będą realizować jego ustawowe zadania, podmioty kontrolujące administratora  oraz 
inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.  

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom 

przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże 
przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.  

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany 

w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji  i tak: 
1) 5 lat od dnia wykonania zabiegu na zwierzęciu,  

2) do przedawnienia roszczeń,  

3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, 
do czasu wskazanego w ppkt. 1.  

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do: 

1) dostępu do treści danych  na podstawie art. 15 RODO; 
2) sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO; 

3) usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO jeżeli: 

a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; 

c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; 

4) ograniczenia przetwarzania danych  na podstawie art. 18 RODO jeżeli: 

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; 

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych 

osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 

c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której 

dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane 
dotyczą; 

e) wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postepowania. 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec    

   przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez 

administratora  przed jej cofnięciem. 

5. Podanie Twoich danych: 
1) jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz 

nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa, 

2) w zakresie, gdzie wyrażono zgodę jest  dobrowolne, zgoda  może być cofnięta w dowolnym momencie. 
6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2 

Warszawa, tel. 606 950 000, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontak - gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

 


