
Radzyń Podlaski, dnia ………….….. 

Imię i nazwisko ……………………………….. 

Adres …………………………………………. 

………………………………………………… 

Telefon/e-mail ………………………………… 

 

Wójt Gminy Radzyń Podlaski 

ul. Warszawska 32 

21-300 Radzyń Podlaski 

 

WNIOSEK 

o sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota* w ramach „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Radzyń Podlaski na rok 2022”. 

 

Zwracam się o sfinansowanie zabiegu kastracji/sterylizacji zwierzęcia, którego jestem 

właścicielem. 

 

Informacje o posiadanym zwierzęciu: 

a) Pies/kot* rasy …………………………… 

b) Wiek ……………………………….. 

c) Płeć ………………………………… 

d) Miejsce przebywania zwierzęcia ………………………….. 

e) Imię zwierzęcia ………………………………… 

 

- Oświadczam, że jestem właścicielem zwierzęcia oraz wyrażam zgodę na przeprowadzenie 

w/w zabiegu. 

- 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 przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla 

potrzeb wynikających z  realizacji  programu,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  10  maja  2018  r.  o 

ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 

 

Załączniki: 

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

 

 

 

 

 
……..……………………………… 

podpis wnioskodawcy 

 
* Niepotrzebne skreślić 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 danych) zwanym dalej „RODO” informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Radzyń Podlaski z siedzibą przy ul.  Warszawskiej 32, 21-300 Radzyń 

Podlaski, tel.: (0-83) 413-18-00.  

2. W Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za 

pośrednictwem e-mail iod.radzynpodlaski@iso-lex.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania i realizacji umowy w zakresie podjętej/podejmowanej 

współpracy, w celu podejmowania czynności poprzedzających zawarcie umowy.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na gruncie Rozporządzenia 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), potocznie zwanego RODO, jest art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 

której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy; art. 6 ust. 1 lit. c - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.  

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz 

zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.) 

w tym Rozporządzenie 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 

(Dz.U.2011.14.67).  

7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo przysługuje 

w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie 

jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania.  

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 

w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.  

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do nawiązania i realizacji umowy. Niepodanie danych 

spowoduje brak możliwości nawiązania i realizacji umowy. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Dane osobowe nie będą 

służyły profilowaniu, w tym zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ……………………………………………………………………… 

 

         podpis 


