Wałcz, dnia ……………………………………
……………………………………………………………
(imię i nazwisko społecznego opiekuna
kotów wolno żyjących)
……………………………………………………………
(adres zamieszkania)
……………………………………………………………
(nr telefonu)
/WZÓR/
Burmistrz Miasta Wałcz
Plac Wolności 1
78-600 Wałcz

Informacja o możliwości zakwalifikowania kotów wolno żyjących
do przeprowadzenia zabiegu kastracji
w ramach Projektu ZWIERZowa Akcja Kastracja!

I. Informacje dotyczące kotów wolno żyjących:
1. Ilość kotów wolno żyjących, które mogą zostać zakwalifikowane
przeprowadzenia zabiegu: ………………………………………………………………, w tym*:
 samców: ………………………

do

 samic: ………………………

2. Miejsce bytowania (ulica, osiedle): …………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………
(podpis społecznego opiekuna kotów
wolno żyjących)
II. Wypełnia pracownik Urzędu Miasta:

Sprawdzono wpis do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących.
……………………………………………………………………………
(data, podpis pracownika Urzędu Miasta)

*- liczba przybliżona
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Obowiązek informacyjny
wobec osób składających zgłoszenie o kastrację zwierząt
Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych 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 95/46/WE
(zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miejska Wałcz, reprezentowana przez
Burmistrza Miasta Wałcz z siedzibą w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz.
Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: iod@umwalcz.pl,
tel. 67 258 44 71 wew. 31, z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach związanych z
ochroną danych osobowych.
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa
dane
osobowe
przetwarzane
są
wyłącznie
do
celów
związanych
z realizacją zadań gminy na rzecz przeprowadzania zabiegów kastracji kotów wolno żyjących.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu
wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2022 poz. 572) oraz Uchwały Rady Miasta Wałcz w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
Wałcz, uchwalanej corocznie.
Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie
obowiązujących przepisów, w szczególności lek. wet. Romanowi Lizoń z m. Wałcz, z którym
administrator zawarł umowę na wykonywanie zabiegów kastracji zwierząt oraz
Fundacji Na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą w m. Bieruń, z którą administrator
zawarł porozumienie dotyczące wspófinansowania programu.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do
celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów
archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO, mają Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

ograniczenia przetwarzania danych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa)
Przekazanie
danych
do
państwa
trzeciego/organizacji
międzynarodowej
/zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej, przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zadań określonych w pkt
3.
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