
Sędziejowice, dnia …………..

Imię i nazwisko ………………………………..
Adres do korespondencji...…………………….
…………………………………………………
Telefon/e-mail …………………………………

Wójt Gminy Sędziejowice
ul. Wieluńska 6
98-160 Sędziejowice 

WNIOSEK

o sfinansowanie zabiegu kastracji psa/kota* w ramach programu 
„Akcja Kastracja na terenie Gminy Sędziejowice na rok 2022”.

Zwracam  się  o  sfinansowanie  planowanego  zabiegu  kastracji  zwierzęcia,  którego  jestem
właścicielem/ opiekunem społecznym.

Informacje o posiadanym zwierzęciu: 

a) Pies/kot* rasy ……………………………
b) Wiek ………………………………..
c) Płeć …………………………………
d) Miejsce przebywania zwierzęcia …………………………..
e) Imię …………………………………

-  Oświadczam,  że  jestem  właścicielem/opiekunem  społecznym  zwierzęcia  oraz  wyrażam
zgodę na przeprowadzenie w/w zabiegu.
- Zobowiązuję się do opieki nad zwierzęciem w okresie po zabiegowym (14 dni).

Załączniki: 
1. Kserokopia aktualnego zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie (w przypadku psów). 

……..………………………………
podpis wnioskodawcy

* Niepotrzebne skreślić



Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzeniu 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,  Gmina
Sędziejowice informuje, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Sędziejowice.
Kontakt: 
- listowny: 98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 6
- elektroniczny: sekretariat@gminasedziejowice.org 
- telefoniczny: 43 677 11 57, 43 677 11 02

2. Inspektor Ochrony Danych, wyznaczony przez Wójta Gminy Sędziejowice – kontakt  
iod@gminasedziejowice.pl

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu „Akcja Kastracja na terenie Gminy 
Sędziejowice na rok 2022”

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest  art. 6 ust. 1 lit. e RODO i jest niezbędne do
wykonania  zadania  realizowanego  w interesie  publicznym,  w  związku z  art.  11a  ust.  3a ustawy  z dnia  21
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a 
następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów,  zgodnie z 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. Dostęp  do  Pana/Pani  danych  osobowych  będzie  przysługiwał  osobom  i  podmiotom  upoważnionym   na
podstawie  przepisów  prawa,  ponadto   mogą  być  one  ujawnione  podmiotom,  z  którymi  Wójt  Gminy
Sędziejowice zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych  wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

7. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii ;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d) usunięcia swoich danych osobowych;
e) cofnięcia  zgody  – w przypadku  przetwarzania  danych osobowych na podstawie  zgody  –  cofnięcie

zgody nie wpływa na legalność przetwarzania do czasu jej cofnięcia,
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Podanie  przez  Panią/Pana   danych  osobowych jest  dobrowolne,  jednak  niepodanie  danych spowoduje  brak

możliwości rozpatrzenia wniosku wymienionego w punkcie 3.
10. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa

trzeciego.
11. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi, do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (na  adres ul.  Stawki  2,  00-193 Warszawa),  w  przypadku gdy  uzna  Pan/Pani,  że  przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

                                                 


