Załącznik nr 1 do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie Gminy Swarzędz w 2021 roku, określonego w drodze Uchwały nr XXXII/361/2021 Rady Miejskiej
w Swarzędzu z dnia 26.01.2021 roku.

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu
Rynek 1, 62-020 Swarzędz
WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG STERYLIZACJI/
KASTRACJI LUB UŚPIENIA ŚLEPYCH MIOTÓW1) w 2021 roku
Dotyczy2):

□ psa

□ kota/kotów

Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia
lub osoby zgłaszającej do zabiegu
Adres zamieszkania lub siedziby
Numer telefonu kontaktowego
Rodzaj zabiegu2):

□ sterylizacja ..… szt.
□ kastracja … szt.
□ uśpienie ślepego miotu … szt.

Miejsce przebywania (adres)
zwierzęcia/zwierząt
1)

niepotrzebne skreślić | 2) zaznaczyć właściwe

Dotyczy kotów:
Oświadczam, że zgłoszony przeze mnie do zabiegu sterylizacji/kastracji2) lub usypiania ślepych
miotów kot jest2):
□ wolno żyjący;
□ moją własnością.
UWAGA! W przypadku Kotów wolno żyjących osoba zgłaszająca do zabiegu zobligowana
jest do wypełnienia poniższej deklaracji Opiekuna społecznego zwierząt.
Imię i nazwisko Opiekuna
społecznego zwierząt, nazwa
organizacji/jednostki
Liczba kotów objętych opieką
Miejsce przebywania (adres) zwierząt
Forma udzielanej opieki
Wnioskuję o wyznaczenie terminu ważności skierowania do dnia …………………………
Zobowiązuję się do doprowadzenia powyżej wymienionych zwierząt do wybranego (spośród
wskazanych przez Gminę Swarzędz) Zakładu leczniczego dla zwierząt, w którym dokonany
zostanie zabieg oraz odebrania zwierząt po zabiegu.
………………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………………………
podpis właściciela lub osoby zgłaszającej do zabiegu

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020
Swarzędz moich danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz w 2021 roku.
____________________________________________
(data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę)
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Swarzędzu jest Burmistrz
Miasta i Gminy Swarzędz. Dane do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub adresem e-mail: umig@swarzedz.pl.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz lub adresem e-mail: iod@umig.swarzedz.pl.
3. Podstawą prawną realizacji czynności związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 11a ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu RODO, a w szczególności:
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze;
 art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego interesie
publicznym;
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu przystąpienia do Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Swarzędz.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom
uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo do:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
8. Nie posiada Pani/Pan prawa do:
• usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
• przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
10. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw
znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
12. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną

__________________________________
(data i czytelny podpis)

