
Załącznik nr 4 do 

„Programu opieki nad zwierzętami  

bezdomnymi oraz zapobiegania  

bezdomności zwierząt dla Gminy 

Słubice na rok 2023” 

 

WNIOSEK 

O DOFINANSOWANIE ZAKUPU KARMY DLA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH  

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt dla Gminy Słubice na rok 2023”. 

 

1. Imię i nazwisko społecznego opiekuna  

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

2. Adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu 

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

3. Ilość kotów objętych dokarmianiem ……………………………………………………... 

4. Planowany okres dokarmiania od ………………..…..do ……………………………… 

5. Miejsce przebywania kotów wolno żyjących 

………………………………………………………………………………………………… 

 Załączniki: 

1. Zdjęcie kotów w miejscu dokarmiania. 

 

* Oświadczam, że otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup karmy wyłącznie  
dla kotów wolno żyjących wymienionych w pkt.3 

* Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, zgodnie  
z art. 233 kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, 
zamieszczonych powyżej. 

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

 

 

 

 

      …………………………… 

       (podpis wnioskodawcy) 

UWAGA! Ilość środków przeznaczonych na dofinansowanie zakupu karmy dla kotów wolno żyjących jest ograniczona! 

 



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

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 związanym  

z otrzymaniem dofinansowania na zakup karmy dla 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 

 


