WNIOSEK
o dofinansowanie zabiegu weterynaryjnego w ramach programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
miasta Górowo Iławeckie
1.Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia:
……………………………………………………………………………………………………
2.Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu:
……………………………………………………………………………………………………
3.Gatunek zwierzęcia kot, pies*, maść, imię, płeć.
……………………………………………………………………………………………………
rodzaj wykonywanego zabiegu (sterylizacja, kastracja*).
4. Dołączam kserokopię dowodu zapłaty podatku od posiadania psa/dowodu zwolnienia
z podatku od posiadania psa, oraz wykonania zaszczepienia psa w kierunku wścieklizny
w bieżącym roku.
5.Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu
sterylizacji/kastracji
w kwocie…………… zł (słownie: …………………………………….. ), oraz do szczególnej
opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym.
6. Oświadczam, że jestem właścicielem/ką zwierzęcia i zapoznałem/am się z Programem
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie.
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w

niniejszym wniosku dla potrzeb wynikających z realizacji Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Górowo Iławeckie w 2020 roku (zgodnie z ustawą z dnia10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781)
……………………………………..

……………………………….

(miejscowość, data)

(podpis właściciela zwierzęcia)

Wypełnia lekarz weterynarii:
1. Gmina Miejska Górowo Iławeckie opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu
sterylizacji/kastracji w kwocie.………. zł (słownie………..........................................)
2. Zwierzę zostało poddane zabiegowi odrobaczenia TAK/NIE*
3. Zwierzę zostało poddane zabiegowi szczepienia TAK/NIE*
4. Istnieją przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu sterylizacji/kastracji TAK/NIE*.
Adnotacja
o
przeciwwskazaniach………………………………............................................................
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………
(miejscowość, data)
* niepotrzebne skreślić

………………………………
(podpis lekarza weterynarii)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Dzień dobry,
przekazujemy Państwu ważną informację związaną z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych (RODO). Poniżej znajdą Państwo szczegóły.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności
z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony danych
osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej
danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane
bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie




Jak możesz się z nim skontaktować?
Są dwa sposoby:
pocztą – Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie
e-mailem – umgorowo@gorowoilaweckie.pl




Jak uzyskać informacje dotyczące ochrony danych osobowych?
Są dwa sposoby:
pocztą – Plac Ratuszowy 18; 11-220 Górowo Iławeckie
e-mailem – umgorowo@gorowoilaweckie.pl
Informujemy, że firma 4ASD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowskiej 58, 00-545 Warszawa, jako
dostawca usług IT, przetwarza Państwa dane w związku z powierzeniem dokonanym w ramach umowy zawartej z
Administratorem i zgodnie z wytycznymi Administratora.

1)
2)
3)

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
zgody
–
to
jest
dobrowolnie
wyrażonej
zgody
na
przetwarzanie
danych
osobowych
- art. 6 ust.1 lit a) RODO,
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;- art. 6 ust. 1 lit e) RODO,
uzasadnionych wymogów Administratora lub strony trzeciej – przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art.
6 ust. 1 lit. f) RODO.
Co zrobić, jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane?
Jeżeli nie życzysz sobie, byśmy dalej przetwarzali Twoje dane, prosimy o kontakt.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:









żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
przeniesienia Twoich danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podstawa prawna
Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 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.U.UE.L.2016.119.1.

