
                                                                                Data…………………     

                                                                              Wójt Gminy Buczek  
 

Wniosek 

o uzyskanie skierowania na bezpłatny zabieg sterylizacji/kastracji psa/kota, którego właściciel 

zamieszkuje na terenie gminy Buczek w ramach programu: Sterylizacja i kastracja psów oraz 

kotów właścicielskich –usługi weterynaryjne świadczone w ramach realizacji programu 

–„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt” 

 

Oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Buczek a zgłoszony przeze mnie do zabiegu bezpłatnej 

sterylizacji/kastracji pies/kot jest moją własnością. 

Zobowiązuję się do doprowadzenia zwierzęcia do podmiotu weterynaryjnego wskazanego przez 

Gminę Buczek, w którym dokonany zostanie zabieg oraz odebrania zwierzęcia po wykonaniu zabiegu. 

 

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań 

oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. RODO) uprzejmie informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt  Gminy Buczek  z siedzibą w Urzędzie 

Gminy  przy ul. Głównej 20, 98-113 Buczek. Mogą się Państwo z nami skontaktować  

w sposób tradycyjny pisząc na wskazany adres lub telefonicznie dzwoniąc pod numerem: 

Imię i Nazwisko zgłaszającego 
 

 

Adres zamieszkania  
 

 

Nr telefonu 
 

 

Pies/kot zgłoszony do zabiegu  
 

 

Rodzaj zabiegu: 
-sterylizacja/kastracja 
 

 

Miejsce przebywania zwierzęcia 
 

 

Aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa 
przeciwko wściekliźnie 
(nr, data wystawienia, przez kogo) 
 

 

Elektroniczne oznakowanie psa               
(nr mikroczipa) 
 

 



436774082 jak również elektronicznie za pośrednictwem poczty e-mail kierując wiadomość na 

adres: sekretariat@buczek.org.pl 

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora 

Ochrony Danych, do którego w sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych 

osobowych należy się zgłaszać na adres: iod@buczek.pl 

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest realizacja programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Buczek w 

postaci wydania skierowań na przeprowadzenie zabiegu weterynaryjnego. 

W związku z powyższym Państwa dane osobowe są przetwarzane w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) 

oraz e) RODO, na podstawie przepisów prawa, które określa Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

ochronie zwierząt. Ponadto w przypadku udostępnienia danych organizacjom opieki nad 

zwierzętami dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w postaci wyrażonej zgody, 

przy czym w dowolnym momencie mają Państwo prawo do jej wycofania, co nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W ramach określonego celu  nie występuje profilowanie, przy czym Pani/Pana dane osobowe nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą transferowane poza Polskę. 

Jednocześnie informujemy, że podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji 

wyżej określonego celu. 

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa1 przez okres 5 lat w związku  

z realizacją obowiązków ciążących na Administratorze, przy czym odbiorcami Pani/Pana danych 

będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące nadzór nad 

oprogramowaniem przetwarzającym dane oraz organizacje opieki nad zwierzętami2. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo do dostępu oraz 

sprostowania podanych danych, prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

Z przedstawionych praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z Administratorem, zgodnie z 

powyższymi instrukcjami. 

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 

przysługuję Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby realizacji celu jakim jest 

wydanie skierowania na przeprowadzenie zabiegu weterynaryjnego. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb 

wynikających z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Buczek   

 

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

                   (miejscowość, data)                                                           (czytelny podpis wnioskodawcy) 

                                                           
1
 Przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji określa Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach 
2
 Tylko w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie 


