
WNIOSEK 

o dofinansowanie zabiegu weterynaryjnego w ramach realizacji  

 „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Rząśnia w 2021 r.” 

 

1. Nazwisko i imię właściciela …………………………………………………………. 

 

2. Adres zamieszkania właściciela, nr telefonu kontaktowego ………………………... 

 

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

 

3. Gatunek zwierzęcia pies / kot, maść, płeć, wiek, nr identyfikacyjny ………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

4. Rodzaj zabiegu weterynaryjnego sterylizacja/ kastracja …………………………….... 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5. Gabinet weterynaryjny w którym wykonywany będzie zabieg ………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

6. Oświadczam, że jestem właścicielem zwierzęcia domowego  psa/kota, który zostanie 

poddany zabiegowi weterynaryjnemu w ramach realizacji „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Rząśnia w 2021 r.”  

7. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Programu. 

8. Oświadczam, że na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie 

podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb wynikających z realizacji „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności  zwierząt na terenie Gminy 

Rząśnia w 2021 r.”. 

 

W załączeniu dołączam kserokopię aktualnej książeczki zdrowia z pokwitowaniem wykonania 

szczepienia przeciw wściekliźnie w bieżącym roku. 

 

 

………………………………………………….. 

        /data i podpis właściciela zwierzęcia/ 

 

 

 



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH  

 

Administrator, 

dane kontaktowe 

Gmina Rząśnia, reprezentowana przez Wójta, z siedzibą Urzędu na ul. 

Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, kontakt: 

1) osobiście lub na adres poczty elektronicznej: 

gmina@rzasnia.pl;  

2) telefonicznie: 44 361-71-22; 

3) pisemnie: ul. Kościuszki 16, 98-332. 

Inspektor 

Ochrony Danych 

W Urzędzie Gminy w Rząśni został wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych, z którym można się skontaktować za pomocą adresu 

mailowego: iod@rzasnia.pl  

Cele 

przetwarzania, 

czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych, 

podanie danych 

Dane będą przetwarzane przez Gminę Rząśnia w celu realizacji 

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnia w 2021 r.” 

 

Dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia 

Programu. Podanie danych jest dobrowolne.  

Odbiorcy danych Dane osobowe będą ujawnione następującym odbiorcom: 

1) Gabinet Weterynaryjny - lek. wet.  Bogdan Włodarczyk z/s ul. 1 

Maja 18, 98-332 Rząśnia 

2) Przychodnia Weterynaryjna „FELIS” lek. wet. Agnieszka 

Hałaczkiewicz – Czernicka z/s ul. Kościuszki 83, 98-330 Pajęczno.  

Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Gmina Rząśnia mają prawo 

do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, 

dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie z 

prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te 

kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z 

prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Gmina 

Rząśnia nie potrzebuje już danych osobowych do celów 

przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te 

wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu 

stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą 

takiego sprzeciwu; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z 

przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są 

przetwarzane; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 



 


