
 

 

 

 

URZĄD MIASTA BIAŁOGARD ul. 1 Maja 18 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ – tel. 94 357 91 44 
GK-9a 

 

Białogard, ……………………… 

BURMISTRZ BIAŁOGARDU 

WNIOSEK* 

O SKIEROWANIE NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI 

W RAMACH PROGRAMU „AKCJA KASTRACJA” 

oraz „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” 

1. Imię i nazwisko opiekuna  

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

2. Adres zamieszkania, numer telefonu 

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

3. Zwierzę zgłoszonych do zabiegu pies/kot ………………………….…………………………… 

                                                                                                                                                          

4. Rodzaj zabiegu:  

 

1. Zabieg sterylizacji (ilość)……………….……………………………….……………………............... 

2. Zabieg kastracji (ilość)…………………………………………………………………………………. 

5. Miejsce przebywania kota/psa 

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

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

6. Uzasadnienie dokonania zabiegu 

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

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

…………………………… 

(podpis wnioskodawcy) 

* zdjęcie zwierzęcia, 

*  dofinansowanie zostanie zapewnione według kolejności zgłoszeń,  

* wysokość środków ograniczona, 

*po wyczerpaniu środków wnioski rozpatrywane będą negatywnie. 



 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuję, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Białogardu, ul. 1 Maja 18, kod pocztowy 78-200,  

e-mail: um.sekretariat@bialogard.info, tel. 94 35 79 100. 

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Urząd Miasta Białogard, ul. 1 Maja 18, kod pocztowy 78-200, adres 

e-mail iodumb@bialogard.info, nr telefonu 94 35 79 213. 

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wydania pisma 

do odbioru karmy dla wolno-bytujących kotów . 

Odbiorcą Pani/Pana Danych osobowych są: 

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, firmy wykonujące 

usługi serwisowe programów komputerowych, operator pocztowy, inne podmioty, które na podstawie stosownych 

umów zawartych z Miastem Białogard przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Burmistrz 

Białogardu. 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów z zgodnie z przepisami 

prawa w tym instrukcją kancelaryjną lub wewnętrznymi regulacjami administratora, a po tym czasie przez okres oraz 

w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia po okresie 

przechowywania, ograniczenia przetwarzania.  

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem obowiązkowym gdyż przesłanką przetwarzania danych 

osobowych jest zawarcie umowy/zlecenia (art. 6 ust 1 lit b) RODO, 

Odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niezawarciem umowy/zlecenia. 

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane. 

 


