
Augustów, dnia ……………… 2023 r.  

         

 

        Urząd Gminy Augustów 

        ul. Mazurska 1C 

        16-300 Augustów 

 
Wniosek o sfinansowanie zabiegu kastracji wraz z trwałym oznakowaniem zwierzęcia 

 

Imię i nazwisko właściciela lub opiekuna 

zwierzęcia 

 

Adres zamieszkania lub siedziby właściciela/ 

opiekuna zwierzęcia 

 

                        Nr telefonu  

Informacje o posiadanym zwierzęciu: 
Rasa zwierzęcia  

 

Imię  

 

Wiek   

 

Płeć  

 

Inne informacje:  

 

− Oświadczam, że jestem właścicielem zwierzęcia oraz wyrażam zgodę na 

przeprowadzenie zabiegu kastracji oraz oznakowanie zwierzęcia. 

− Zobowiązuję się do opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym. 

− W przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności 

przeprowadzenia innych zabiegów leczniczych lub podania leków, zobowiązuję się do 

poniesienia ich kosztów. 

− Wyrażam zgodę na kontakt przedstawiciela Fundacji ,,ZWIERZ” w celu weryfikacji 

realizacji niniejszego wniosku. 

 

Augustów, dnia ………………   ………………………………………. 
               (czytelny podpis właściciela/opiekuna zwierzęcia) 

 

 

Powyższy wniosek akceptuję/ nie akceptuję*  

 

 

 

 

Augustów, dnia ………………   ………………………………………. 
           (pieczęć i podpis pracownika) 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Stosując się do 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, 

dalej również jako „RODO”, informujemy, iż: 

1. Administratorem danych jest: Wójt Gminy Augustów, dalej zwany „Administratorem”. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD):  

iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl 

3. Przetwarzamy Pani/Pana dane w następujących celach oraz na następujących podstawach 

prawnych: cel 

• W celach związanych z przyznaniem dofinansowania zabiegu sterylizacji oraz znakowania 

psa/kota - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w zw. z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt (art. 11a ust. 3, 3a w/w ustawy), ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym.  

• po realizacji celu pierwotnego – w celu archiwalnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 

zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane, podmiotom, którym 

powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów (w szczególności z branży 

IT, archiwizowania); dane będą także udostępniane podmiotowi leczniczemu z zakresu 

weterynarii oraz wprowadzane przez ten podmiot (w przypadku  zwierzęcia oznakowanego 

mikroczipem (transponderem)) do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE ANIMAL 

(https://www.safe-animal.eu/), ul. Wiatraczna 18, 72-004 Tanowo.  

Dane nie będą przekazywana poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).  

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt 3, a 

następnie w celu archiwalnym przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

6. Informujemy, iż ma Pan/Pani prawo: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych 
osobowych; 

c) prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania;  
d) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 17 RODO,  
e) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 18 RODO, 
f) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 20 RODO;  
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 
7. Podanie danych wskazanych we wzorze wniosku o dofinansowanie jest dobrowolne, ale 

konieczne do uzyskania dofinansowania, wnika z powziętego przez Wójta Gminy zarządzenia. 
Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości 
pozytywnego rozpatrzenia wniosku.   

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

osobowych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

 

https://www.safe-animal.eu/

