
 Wniosek

          o sfinansowanie sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kotów 

                                   z terenu gminy Wołomin

1. Imię i nazwisko właściciela/opiekuna zwierzęcia: ….........................................

2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………...

3. Dane dotyczące psa/kota:*

Płeć: ……………………………………………………………………………....

Wiek: ……………………………………………………………………………..

Gabinet  Weterynaryjny,  ul.  Chrobrego  2,  05-200  Wołomin:
tel. (22) 787 – 24 – 40, 602 – 611 – 528.

Oświadczam, że zapoznał-em/-am* się z warunkami skorzystania z ww. zabiegu
finansowanego przez Gminę Wołomin w 2021 r.

Miejscowość, data   ……………                                                                                    

……………………………………………………

                                                                                          (podpis właściciela/opiekuna zwierzęcia)

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 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) informuję, iż:  

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Burmistrz  Wołomina,

ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;

2. W  Urzędzie  Miejskim  w  Wołominie  jest  powołany  Inspektor  Ochrony  Danych

Osobowych.  Z  Inspektorem  Ochrony  Danych  można  się  skontaktować  za

pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;

3. Pani/Pana  dane  osobowe  są  przetwarzane  w  celu  sfinansowania  sterylizacji  suk

i kotek oraz kastracji psów i kotów z terenu gminy Wołomin na podstawie Uchwały nr

XXI-33/2021  w  sprawie  „Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin na 2021 r.”. Podstawą

prawną  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  c.



obowiązkiem ciążącym na Administratorze jest  ustawa z  dnia  21 sierpnia  1997 r.

o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.);

4. Odbiorcą  pozyskanych  przez  Urząd  Miejski  w  Wołominie  danych  osobowych  są:

Usługi Weterynaryjne lek. wet. Marek Klamczyński z siedzibą przy ul. Chrobrego 2

w Wołominie, 05-200 Wołomin;

5. Gromadzone w Urzędzie  Miejskim w Wołominie  dane osobowe są przechowywane

przez okres wynikający z przepisów wprowadzonych Rozporządzeniem Prezesa Rady

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych

rzeczowych wykazów akt  oraz instrukcji  w sprawie organizacji  i  zakresu działania

archiwów zakładowych;

6. Pan/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego;

7. posiada  Pan/Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem, o ile prawo to nie zostało ograniczone na podstawie odrębnych

przepisów;

8. ma  Pan/Pani  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  ich  danych  osobowych  narusza

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia

2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku.

Konsekwencją niepodania przez Pana/Panią danych osobowych będzie pozostawienie

wniosku bez rozpatrzenia;

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania

danych osobowych,  opierających się  na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,

w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

                                                     …...........................................................

                                                                   (podpis właściciela/opiekuna zwierzęcia)


