Załącznik nr 2 do
„Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt dla Gminy
Słubice na rok 2022”
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 2022”.
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 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Miejski w Słubicach reprezentowany przez
Burmistrza, ul. Akademicka 1, 69-100 Słubice, tel. 95 737 2000, e-mail:, slubice@slubice.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku na uzyskanie
skierowania na bezpłatny zabieg sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących w Gminie Słubice
oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa

