
UCHWAŁA NR VI/118/2019
RADY GMINY KOBIERZYCE

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/105/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie 
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Kobierzyce na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506), art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122), 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr V/105/2019 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobierzyce na 
rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się § 10, który otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Gmina organizuje i pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów.

2. Określa się następujące zasady przeprowadzenia zabiegu, o którym mowa w ust. 1:

1) na podstawie Karty uśpienia ślepego miotu, zwierzęta będą odławiane przez społecznych opiekunów, 
wolontariuszy Stowarzyszenia Cztery Łapy i Ty i przewożone do Przychodni Weterynaryjnej Cztery 
Łapy i Ty Sp. z o.o. z/s 52-200 Wysoka, ul. Chabrowa 95B, w celu wykonania zabiegu;

2) wzór Karty uśpienia ślepego miotu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.”.

2. Zmienia się § 14 pkt 2), który otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 2) 50 000 zł koszty związane z zabiegami sterylizacji, kastracji, uśpieniem ślepych miotów, 
opieką nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, całodobową opieką weterynaryjną 
w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;”.

3. Zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem nr 1 do niniejszej 
Uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie określone Załącznikiem nr 2 do niniejszej 
Uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 3, który otrzymuje  brzmienie określone Załącznikiem nr 3 do niniejszej 
Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 czerwca 2019 r.

Poz. 3881



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Kobierzyce:
E. Regulska

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3881



 

Załącznik Nr 1 do uchwały 

Nr VI/118/2019 

Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 31 maja 2019 r. 

 

   

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 

V/105/2019              

 Rady Gminy Kobierzyce   

 z dnia 28 marca  2019 r.  

 

 

 

 

WNIOSEK O WYDANIE KARMY DLA WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań 

przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, oświadczam, że zwierzęta, dla których ubiegam się o wydanie 

karmy objęte są moją opieką i są kotami wolno żyjącymi. Oświadczam, że otrzymana karma zostanie wyko-

rzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

 

1. Imię i nazwisko opiekuna społecznego kotów:  

 

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

2. Adres zamieszkania opiekuna:  

 

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

Numer telefonu…...................................................................................................... 

3. Liczba kotów wolno żyjących objętych opieką: 

 

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

4. Miejsce przebywania kotów:  

 

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

 (adres z podaniem nr posesji lub nr działki o ile jest znany, inne) 

 

5. Miejsce dokarmiania kotów:  

 

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

 (adres z podaniem nr posesji lub nr działki o ile jest znany, inne) 

 

Podpis wnioskodawcy................................................ 

 

Potwierdzenie przyznania karmy  
W dniu ………………………………… przyznano ……………… kg karmy  

Podpis wydającego karmę.................................................... 

Potwierdzenie odbioru karmy 
Ilość …………… kg 

Data odbioru …………………………… 

Imię i nazwisko osoby odbierającej karmę ……………………………………………….... 

Podpis osoby odbierającej karmę……………………………………………………… 
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Klauzula informacyjna  

 

Szanowni Państwo, 

 

stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-

nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), infor-

mujemy Państwa że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Cztery Łapy i Ty z siedzibą: 52-200 

Wysoka, ul. Chabrowa 95BC. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 

adres e-mail: agajaneczek@gmail.com  lub na powyżej wskazany adres.  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane: 

 w celu realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy       Kobie-

rzyce, w tym ich dokarmianie, usypianie ślepych miotów, sterylizacji i kastracji  wolno żyjących kotów oraz za-

pewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na rok 2019 

na podstawie ustawy z  21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz.122), przez okres 5 lat od 

początku roku następującego po złożeniu wniosku o wydanie  karmy dla wolno żyjących  kotów,   

 a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji     kance-

laryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bezterminowo w oparciu o załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia. 

4. Obowiązek podania danych wynika z realizacji ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 

2019 r., poz.122), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawnioskowania  o 

wydanie  karmy dla wolno żyjących  kotów.  

5. Ma Pani/ Pan prawo do: 

·         dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania; 

·         żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO; 

·         uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o 

odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o 

kryteriach ustalania tego okresu; 

·         wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ 

podstawą przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

·         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.  

6. Nie ma Pani/Pan prawa do  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą 

przetwarzania danych,  przenoszenia danych ani usunięcia danych.  

7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym pod-

miotom, z którymi współpracujemy: 

a. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

b. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czyn-

ności: podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną; 

c. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym 

działalność pocztową lub kurierską; 

d. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze). 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 
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 Informuję, że Państwa dane zawarte we wniosku  będą udostępniane Gminie Kobierzyce, celem realizacji jej 

ustawowych obowiązków, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobierzyce reprezentowana przez Wójta Gminy 

Kobierzyce z siedzibą w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, e-mail: info@ugk.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 

adres e-mail: IOD@ugk.pl lub na powyżej wskazany adres.  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane: 

w celu realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy  Kobierzyce, 

w tym ich dokarmianie, usypianie ślepych miotów, sterylizacji i kastracji  wolno żyjących kotów oraz zapewnienia 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na rok 2019 na podsta-

wie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz.122), przez okres 5 lat od początku 

roku następującego po złożeniu wniosku o wydanie karmy dla wolno żyjących  kotów, 

a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji        kan-

celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archi-

wów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bezterminowo w oparciu o załącznik nr 2 do ww. rozporzą-

dzenia. 

4. Obowiązek podania danych wynika z realizacji ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 

2019 r., poz.122), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawnioskowania o  

wydanie  karmy dla wolno żyjących kotów.  

5. Ma Pani/ Pan prawo do: 

·         dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania; 

·         żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO; 

·         uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o 

odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o 

kryteriach ustalania tego okresu; 

·         wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ 

podstawą przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

·         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.  

6. Nie ma Pani/Pan prawa do  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą 

przetwarzania danych,  przenoszenia danych ani usunięcia danych.  

7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym pod-

miotom, z którymi współpracujemy: 

a. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

b. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czyn-

ności: podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną; 

c. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym 

działalność pocztową lub kurierską; 

d. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze). 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

Składając poniższy podpis Wnioskodawca  oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe oraz zapoznał się z 

klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), znajdującą się powyżej.  

 

…………………………………… 

Podpis Wnioskodawcy  

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 3881

mailto:info@ugk.pl
mailto:IOD@ugk.pl


Załącznik Nr 2 do uchwały 

Nr VI/118/2019  

Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 31 maja 2019 r. 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 

V/105/2019              

                Rady Gminy Kobierzyce   

                z dnia 28 marca  2019 r.  

Data 

 

           

KARTA STERYLIZACJI/KASTRACJI * WOLNO ŻYJĄCEGO KOTA  

1. Osoba wnioskująca o wykonanie zabiegu: 

………………………………………………………………………………………... 

Adres zamieszkania, telefon:  

………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że zgłoszony przeze mnie do bezpłatnego zabiegu sterylizacji/kastracji * kot jest kotem wolno 

żyjącym.  

Podpis ….................................. 

Opis kota i miejsce bytowania: 

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

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

2. Poświadczenie przez lekarza weterynarii wykonania zabiegu sterylizacji /kastracji * kota (data wykonania, 

podpis, pieczątka) 

 

 

....................................................................................................................................................... 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 
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Klauzula informacyjna  

 

Szanowni Państwo, 

 

stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-

nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), infor-

mujemy Państwa że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie  Cztery Łapy i Ty z siedzibą: 52-200 Wy-

soka, ul. Chabrowa 95BC. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres 

e-mail: agajaneczek@gmail.com  lub na powyżej wskazany adres.  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane: 

w celu realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Kobierzyce, 

w tym ich dokarmianie, usypianie ślepych miotów, sterylizacji i kastracji  wolno żyjących kotów oraz zapew-

nienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na rok 2019 na 

podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz.122), przez okres 5 lat od 

początku roku następującego po złożeniu wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji wolno żyjącego 

kota,  

a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kance-

laryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archi-

wów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bezterminowo w oparciu o załącznik nr 2 do ww. rozporzą-

dzenia. 

4. Obowiązek podania danych wynika z realizacji ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 

r., poz.122), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawnioskowania  o wyko-

nanie zabiegu sterylizacji/kastracji wolno żyjącego kota.  

5. Ma Pani/ Pan prawo do: 

·         dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania;  

·         żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO; 

·         uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o 

odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o 

kryteriach ustalania tego okresu; 

·         wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ 

podstawą przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

·         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.  

6. Nie ma Pani/Pan prawa do  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą 

przetwarzania danych,  przenoszenia danych ani usunięcia danych.  

7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmio-

tom, z którymi współpracujemy: 

a. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

b. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czyn-

ności: podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną; 

c. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym 

działalność pocztową lub kurierską; 

d. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze). 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym pro-

filowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 
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Informuję, że Państwa dane zawarte we wniosku  będą udostępniane Gminie Kobierzyce, celem realizacji jej ust-

awowych obowiązków, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobierzyce reprezentowana przez Wójta Gminy Ko-

bierzyce z siedzibą w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, e-mail: info@ugk.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres 

e-mail: IOD@ugk.pl lub na powyżej wskazany adres.  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane: 

w celu realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Kobierzyce, 

w tym ich dokarmianie, usypianie ślepych miotów, sterylizacji i kastracji  wolno żyjących kotów oraz zapew-

nienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na rok 2019 na 

podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz.122), przez okres 5 lat od 

początku roku następującego po złożeniu wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji wolno żyjącego 

kota, 

a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kance-

laryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archi-

wów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bezterminowo w oparciu o załącznik nr 2 do ww. rozporzą-

dzenia. 

4. Obowiązek podania danych wynika z realizacji ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 

r., poz.122), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawnioskowania  o wyko-

nanie zabiegu sterylizacji/kastracji wolno żyjącego kota.  

5. Ma Pani/ Pan prawo do: 

·         dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania;  

·         żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO; 

·         uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o 

odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o 

kryteriach ustalania tego okresu; 

·         wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ 

podstawą przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

·         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.  

6. Nie ma Pani/Pan prawa do  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą 

przetwarzania danych,  przenoszenia danych ani usunięcia danych.  

7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmio-

tom, z którymi współpracujemy: 

a. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

b. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czyn-

ności: podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną; 

c. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym 

działalność pocztową lub kurierską; 

d. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze). 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym pro-

filowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

Składając poniższy podpis Wnioskodawca  oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe oraz zapoznał się z 

klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), znajdującą się powyżej.  

 

…………………………………… 

Podpis Wnioskodawcy  
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Załącznik Nr 3 do uchwały 

Nr VI/118/2019 

Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 31 maja 2019 r. 

 

Załącznik nr 3 do uchwały  

Nr V/105/2019              

                Rady Gminy Kobierzyce   

                z dnia 28 marca  2019 r.  

Data  

KARTA UŚPIENIA ŚLEPEGO MIOTU  

 

1. Osoba wnioskująca o wykonanie zabiegu: 

………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania, telefon:  

…………………………………………………………………………………. 

Podpis …........................................................... 

Opis miotu wraz z miejscem bytowania miotu: 

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

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

 

2. Poświadczenie przez lekarza weterynarii wykonania zabiegu uśpienia ślepego miotu  (data wykonania, 

podpis, pieczątka) 

 

 

....................................................................................................................................................... 
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Klauzula informacyjna  

 

Szanowni Państwo, 

 

stosownie do obowiązków określonych w treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-

nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), infor-

mujemy Państwa że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Cztery Łapy i Ty z siedzibą: 52-200 

Wysoka, ul. Chabrowa 95BC. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez 

adres e-mail: agajaneczek@gmail.com  lub na powyżej wskazany adres.  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane: 

w celu realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Kobie-

rzyce, w tym ich dokarmianie, usypianie ślepych miotów, sterylizacji i kastracji  wolno żyjących kotów oraz 

zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na rok 

2019 na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz.122), przez okres 

5 lat od początku roku następującego po złożeniu wniosku o wykonanie zabiegu uśpienia ślepego miotu, 

a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kan-

celaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania ar-

chiwów zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bezterminowo w oparciu o załącznik nr 2 do ww. 

rozporządzenia. 

4. Obowiązek podania danych wynika z realizacji ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 

2019 r., poz.122), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawnioskowania  o 

wykonanie zabiegu uśpienia ślepego miotu.   

5. Ma Pani/ Pan prawo do: 

·         dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania;  

·         żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO; 

·         uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o 

odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o 

kryteriach ustalania tego okresu; 

·         wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ 

podstawą przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

·         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.  

6. Nie ma Pani/Pan prawa do  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą 

przetwarzania danych,  przenoszenia danych ani usunięcia danych.  

7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym pod-

miotom, z którymi współpracujemy: 

a. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

b. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czyn-

ności: podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną; 

c. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym 

działalność pocztową lub kurierską; 

d. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze). 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 
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Informuję, że Państwa dane zawarte we wniosku  będą udostępniane Gminie Kobierzyce, celem realizacji jej ust-

awowych obowiązków, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO. 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobierzyce reprezentowana przez Wójta Gminy Ko-

bierzyce z siedzibą w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, e-mail: info@ugk.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres 

e-mail: IOD@ugk.pl lub na powyżej wskazany adres.  

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane: 

w celu realizacji zadania publicznego w zakresie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Gminy Kobierzyce, 

w tym ich dokarmianie, usypianie ślepych miotów, sterylizacji i kastracji  wolno żyjących kotów oraz zapewnienia 

całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na rok 2019 na podsta-

wie ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz.122), przez okres 5 lat od początku 

roku następującego po złożeniu wniosku o wykonanie zabiegu uśpienia ślepego miotu, 

a następnie archiwizowane na podstawie: przepisów prawa, w tym rozporządzenia w sprawie instrukcji kancela-

ryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bezterminowo w oparciu o załącznik nr 2 do ww. rozporządzenia. 

4. Obowiązek podania danych wynika z realizacji ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 

r., poz.122), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawnioskowania  o wyko-

nanie zabiegu uśpienia ślepego miotu.   

5. Ma Pani/ Pan prawo do: 

·         dostępu do treści danych, uzyskania ich kopii oraz ich sprostowania;  

·         żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli wystąpi przesłanka z art. 18 RODO; 

·         uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o 

odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o 

kryteriach ustalania tego okresu; 

·         wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych, ponieważ 

podstawą przetwarzania  jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

·         wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.  

6. Nie ma Pani/Pan prawa do  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, ponieważ zgoda nie jest podstawą 

przetwarzania danych,  przenoszenia danych ani usunięcia danych.  

7. Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcom danych, tj. podwykonawcom i innym niezależnym podmio-

tom, z którymi współpracujemy: 

a. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

b. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czyn-

ności: podmiotom świadczącym nam usługi informatyczne, pomoc prawną; 

c. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: podmiotom prowadzącym 

działalność pocztową lub kurierską; 

d. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze). 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym pro-

filowania, ani przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej. 

Składając poniższy podpis Wnioskodawca  oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe oraz zapoznał się z 

klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO), znajdującą się powyżej.  

 

…………………………………… 

Podpis Wnioskodawcy  
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