Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 6/2021
Kierownika Urzędu Miasta Zgorzelec
z dnia 2 lutego 2021 r.

Urząd Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 59-900 Zgorzelec
potwierdzenie wpływu

Wydział Infrastruktury

wnioskodawca
…………………………………………….…………………………….
(nazwisko i imię lub nazwa firmy)

adres

…………………………………………….…..……………………….
(ulica, nr, kod pocztowy, miasto)

adres do korespondencji

………………………………………………….……………………….

Dekretacja

(jeżeli jest inny niż podany wyżej)

Telefon*

………………………………………………………..…………………
(stacjonarny, komórkowy)

Nr sprawy: ………..………………………………..

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną
Wnoszę o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy ………………………………………....................................................................
.................................
(podpis właściciela)

Informacje o posiadanym psie:
Pochodzenie psa ..............................................................................................................................................................................
Rasa .................................................................................................................................................................................................
Wiek .................................................................................................................................................................................................
Płeć ..................................................................................................................................................................................................
Ewentualny sposób oznakowania psa .............................................................................................................................................
Numer identyfikacyjny /nadany przez lecznicę dla zwierząt/ .........................................................................................................
Miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa ............................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
Oświadczenie:
Oświadczam, że posiadam warunki, spełniające wymogi ustawy o ochronie zwierząt, oraz zapewnię pełne bezpieczeństwo
ludzi i zwierząt.
………………………………………………
data

…………………………………………
podpis wnioskodawcy

Opłata skarbowa:
Zezwolenie – 82,00 zł

*

Podanie numeru telefonu kontaktowego jest dobrowolne, jednakże jego podanie może znacznie przyspieszyć realizację wnioskowanej
czynności/zadania/ usługi. Przetwarzanie przez Urząd Miasta Zgorzelec podanego numeru telefonu odbywa się na zasadzie dobrowolnej zgody, którą
można cofnąć w dowolnym czasie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. w oparciu o art. 6 ust.
1 lit. „c” RODO)
TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miasta
Zgorzelec, reprezentowany przez Burmistrza Miasta.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Siedziba: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, email:
urzad@zgorzelec.eu, tel.757756604, 757752350, 757752082

Burmistrz Miasta Zgorzelec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z
którym można kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu
757759914, poprzez email: iodo@zgorzelec.eu lub pisemnie na adres
Administratora.
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
CELE
Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
PRZETWARZANIA I
1) wydania decyzji zezwalającej na utrzymywanie psa uznawanego za
PODSTAWA PRAWNA
rasę agresywną.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów
ustawy z dn. 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.
ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym
podmiotom lub usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie
Administratora.
PRZEKAZANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski
DANYCH OSOBOWYCH Obszar Gospodarczy.
DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ
OKRES
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji
PRZECHOWYWANIA
prowadzonej przez Urząd Miasta Zgorzelec w formie papierowej i
DANYCH
elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji,
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych
wyżej, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
PRAWA PODMIOTÓW
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, prawo żądania ich
DANYCH
sprostowania, usunięcia danych przetwarzanych na podstawie
Pani/Pana zgody, prawo przenoszenia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu.
PRAWO WNIESIENIA
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu
SKARGI DO ORGANU
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
NADZORCZEGO
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
INFORMACJA
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dn. 21
O DOWOLNOŚCI LUB
sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt. Podanie danych jest dobrowolne,
OBOWIĄZKU PODANIA jednakże konsekwencją niepodania danych wymaganych we
DANYCH
wnioskach będzie
brak możliwości rozpatrzenia wniosku na
utrzymywanie psa uznawanego za rasę agresywną.
INFORMACJA
Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom
O PROFILOWANIU
przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym
ORAZ
podejmowaniu decyzji, nie będą też podlegać profilowaniu.
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU
DECYZJI
DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

