
       ...………………., dnia………………. 

WNIOSEK 

o bezpłatne chipowanie w ramach programu zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce 

  

1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia:  

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

2. Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, 

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

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

3. Gatunek zwierzęcia kot, pies*, maść, imię, płeć,  

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

4. Oświadczam , że zwierzę posiada/* nie posiada chip, (jeśli posiada należy wpisać nr chipu) 

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

5. Dotyczy właścicieli zwierząt nieposiadających chipów. Oświadczam, że wyrażam zgodę na 

zachipowanie zwierzęcia, 

6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Rozdziałem 3 Programu zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Sulmierzyce. 

 7. Oświadczam, działając w imieniu własnym, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 i art. 27 ust. 2 

pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 

1781), że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb wynikających 

z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy 

Sulmierzyce.  

 

 

 

        …………………………………… 

          Podpis 

 
 

* Niepotrzebne skreślić 

 

 

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 

 

Administrator, 

dane kontaktowe 

Gmina Sulmierzyce reprezentowana przez Wójta, kontakt: 

1) poprzez adres poczty elektronicznej: sulmierzyce@gminyrp.pl  

2) telefonicznie: (44) 684 60 56 

3) osobiście lub pisemnie: ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce 

Inspektor 

Ochrony Danych 

W Gminie Sulmierzyce został wyznaczony Inspektor Ochrony 

Danych, z którym można się skontaktować: 

1) za pomocą poczty elektronicznej: iod@sulmierzyce.eu 

Cele 

przetwarzania, 

czas 

przechowywania 

poszczególnych 

kategorii danych, 

podanie danych 

Dane będą przetwarzane przez Gminę Sulmierzyce w celach: 

1) wypełnienia obowiązków prawnych - w szczególności zadań 

wynikających z: 

a) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) 

Dane przetwarzane nie dłużej niż przez okres niezbędny do 

realizacji czynności urzędowych obejmujących złożony wniosek, 

w tym również obowiązku archiwizacji wynikającego z 

przepisów prawa (wynoszący 7 lat po tym okresie poddane są 

ekspertyzie) podanie danych jest obowiązkowe, brak podania 

danych będzie skutkował niezałatwieniem sprawy. 

Prawa osoby, 

której dane  

dotyczą 

Osoby, których dane osobowe przetwarza Gmina Sulmierzyce mają 

prawo do: 

1) dostępu do swoich danych osobowych 

2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe 

3) żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, 

dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, gdy dane są przetwarzane niezgodnie 

z prawem. 

4) żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te 

kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne 

z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Gmina 

Sulmierzyce nie potrzebuje już danych osobowych do celów 

przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą 

do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te 

wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu 

stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą 

takiego sprzeciwu; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – 

z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane 

są przetwarzane; 

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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