
Załącznik nr 2 do 
„Programu opieki nad zwierzętami  
bezdomnymi oraz zapobiegania  
bezdomności zwierząt dla Gminy 
Słubice na rok 2020” 

 
Słubice, dnia …………………………… 

 

 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG 

STERYLIZACJI/KASTRACJI* KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH * LUB UŚPIENIE 

ŚLEPYCH MIOTÓW* 

W ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt dla Gminy Słubice na rok 2020”. 

 

Imię i nazwisko opiekuna społecznego 
zwierząt 
 

 

Adres zamieszkania, numer telefonu 
kontaktowego 
 

 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu 
 
 

sterylizacja: …………….szt. 
kastracja: ……………….szt. 
uśpienie ślepego miotu…………szt. 
(ilość szt. w miocie-konieczność podania przyczyny) 

Miejsce przebywania zwierząt 
(lokalizacja np. podwórko, piwnica przy 
ulicy…) 

 

Informacje dodatkowe 
(np. uzasadnienie przyczyny uśpienia 
ślepego miotu) 
 

 

 
* Oświadczam, iż koty nad którymi sprawuję opiekę są zwierzętami wolno żyjącymi. 
  
* Oświadczam, że doprowadzę zwierzę do wskazanej lecznicy, w której przeprowadzony będzie zabieg, 
po wykonaniu zabiegu i okresie rekonwalescencji zostanie przez mnie odebrane.  
 

*Oświadczam, iż zapoznałam się z klauzulą informacyjną RODO załączoną do wniosku. 
 
 
 
 
 
 

 
………………………………….   …………………………………………… 

(miejscowość, data)         (podpis wnioskodawcy) 

*niepotrzebne skreślić 

 
Uwaga: Gmina Słubice ponosi jedynie koszty wykonania zabiegów sterylizacji/kastracji lub usypiania ślepych miotów 
zwierząt wolno żyjących!Ilość środków przeznaczonych na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji lub 
usypiania ślepych miotów zwierząt wolno żyjących jest ograniczona!  



Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej, od której UM Słubice uzyska dane osobowe 

 

Na podstawie art. 13.1 RODO [Rozporządzenie 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 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L 2016.119.1], 
wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą 
informacją: 

1. Dane administratora danych [ADO] – administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Burmistrz Słubic, Słubice 69-100, ul. Akademicka 1, e-mail: slubice@slubice.pl tel.: +48 
95 737 2000. 

2. Inspektor ochrony danych [IOD]:, W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą 
Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
inspektor@cbi24.pl  

3. Cel przetwarzania:  
-  rozpatrzenie wniosków związanych z otrzymaniem dofinansowania na zakup karmy dla 
kotów wolno żyjących, 
- rozpatrzenie wniosków na uzyskanie skierowania na bezpłatny zabieg sterylizacji i kastracji 
kotów wolno żyjących, 
- stworzenie  listy społecznych opiekunów kotów wolno żyjących w Gminie Słubice (podstawa 

prawna: art. 11 ust. 1 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. 

2019.122)). 
 ADO nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż 
wskazane w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o 
wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie 
poinformowana/y. 

4. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych innym odbiorcom poza 
jednostkami organizacyjnymi podległymi ADO albo organami władzy publicznej zgodnie 
z postępowaniem właściwym w sprawie. W przypadku ujawnienia się konieczności 
przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostanie Pani/Pan 
odrębnie poinformowana/y. 

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie 
poinformowana/y. 

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu 
o otrzymane dane osobowe. 

7. Czas przetwarzania danych osobowych wiązać się będzie: 

 z realizacją właściwej procedury administracyjnej, w tym również nadzwyczajnych trybów 
postępowania, 

 kontrolą realizacji procedury administracyjnej, 

 przepisami prawa upoważniającymi do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych. 
8. Ma Pani/Pan prawo do: 

żądania uzyskania kopii danych osobowych lub ich udostępnienia w siedzibie ADO 
w Gdyni (art. 15 RODO) 

 żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 

 żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia 
zapomnianym”, 

 żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 

 żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie 
do innego administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO), 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się 
na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO). 

9. Na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 
2, tel.: 22 531 03 00, skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych 
osobowych z RODO. 

……………………… 
                          Zapoznałem/am się, data i podpis  
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