
 

Załącznik nr 2 

do PROGRAMU zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wisznia Mała w 2019 r. 

 

WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANIA NA ZABIEG WETERYNARYJNY BEZDOMNYCH 

ZWIERZĄT  

w ramach „Programu zapobiegania bezdomności zwierząt” na terenie Gminy Wisznia Mała. 

 

Imię i nazwisko 

lub nazwa jednostki zgłaszającej: 
 

Adres zamieszkania lub siedziby 

nr telefonu: 
 

Ilość i gatunek zwierząt zgłoszonych                   

do zabiegu: 

• …………….. , płeć: ……….., szt. ………….. 

• …………….. , płeć: ……….., szt. ………….. 

Rodzaj zabiegu*:  

 

• sterylizacja  

• kastracja  

• uśpienie ślepego miotu 

 

 

Szt.: 

 

• ……………. 

• ……………. 

• ……………. 

 

 

Miejsce przebywania zwierząt:  

Informacje dodatkowe:  

  

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do zabiegu bezpłatnej sterylizacji / kastracji* lub usypiania 

ślepych miotów* zwierzęta są zwierzętami bezdomnymi. Zobowiązuje się do doprowadzenia zwierząt 

do lecznicy wskazanej przez Gminę Wisznia Mała, w której dokonany zostanie zabieg oraz odebrania 

zwierząt  z lecznicy. 

 

   

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

  
(miejscowość, data)     (podpis osoby zgłaszającej zwierzęta do zabiegu) 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

UWAGA!: Gmina Wisznia Mała ponosi jedynie koszty wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji oraz 

usypianie ślepych miotów zwierząt bezdomnych. Wielkość środków przeznaczonych 

na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji bezdomnych zwierząt oraz usypiania ślepych 

miotów jest ograniczona posiadanymi na ten cel środkami. 

  



1. Ochrona danych osobowych 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. z siedzibą w Wisznia Mała, dalej jako „PGK” lub „Spółka”,  informuje o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje 

się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Wisznia Mała, Strzeszów przy ul. Lipowej 15. 

• Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl 

 

2. Obowiązek podania danych osobowych Spółce 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem uznania Pani/Pana za społecznego opiekuna zwierząt, ponieważ wynika z 

realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

PGK. 

 

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę uznania Pani/Pana za społecznego 

opiekuna zwierząt oraz świadczenia przez PGK usług na Pani/Pana rzecz. 

 

Dane osobowe, które nie są wymagane przepisami prawa dla celów realizowania opieki nad zwierzętami, zbierane są na podstawie zgody,                          

a ich podanie jest dobrowolne. 

 

3. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane 

następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: 

-     upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek; 

-  organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, 

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. organom podatkowym i służbom ratowniczym; 

 

4. Okresy przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi 

przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić PGK, lub jakie mogą być podnoszone wobec PGK w zakresie realizacji zawartej przez 

Panią/Pana ze Spółką umowy, a także w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ich przetwarzanie zostanie zakończone 

nie później niż w dniu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie. 

 

5. Prawa osoby, której dane dotyczą 

PGK zapewnia Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez PGK, przysługują odpowiednie prawa 

wynikające z RODO, takie jak: 

 

• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne 

• do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, 

• osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

• dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy: 

 

- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 

ograniczenia, 

-  administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 

dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy 

po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu 

 

• Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PGK Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez PGK, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, prosimy o kontakt z PGK, drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl lub pisemnie na adres ul. Lipowa 15, Strzeszów,  

55-114 Wisznia Mała. 

 

 

 

            
         …………………………………… 

          Data i podpis 

 


