
Załącznik do uchwały Nr  XXI/225/20

Rady Miejskiej Karpacza

z dnia 14 kwietnia 2020 r.

WNIOSEK

o wykonanie zabiegu elektronicznego znakowania psa na koszt Gminy Karpacz

Imię i nazwisko właściciela psa............................................................................................................
Numer telefonu.......................................................................................................................................
Adres zamieszkania.................................................................................................................................
Zwierzę zgłoszone do zabiegu czipowania:
•Imię zwierzęcia......................................................................................................................................
•Rodzaj sierści i maść zwierzęcia............................................................................................................
•Rasa i wiek psa......................................................................................................................................
Ważność szczepienia psa na wściekliznę .............................................................................................

Oświadczenie właściciela psa

Oświadczam, że jestem właścicielem psa, który poddany zostaje zabiegowi znakowania.
Jednocześnie oświadczam, że jestem mieszkańcem Gminy Karpacz.
W załączeniu wniosku dołączam kserokopię aktualnego szczepienia psa na wściekliznę.

Karpacz, dnia........................
......................................................

(podpis właściciela psa)
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych, 
dane kontaktowe

Urząd Miejski w Karpaczu reprezentowany przez Burmistrza, kontakt: 
1)na adres poczty elektronicznej: kancelaria@karpacz.eu
2)telefonicznie: 775 761 91 50
3)osobisty lub pisemny: ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz

Inspektor Ochrony 
Danych

W Urzędzie Miejskim został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można 
się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: umk-iod@karpacz.eu.

Cele przetwarzania, 
podstawa prawna 
przetwarzania, czas 
przechowywania 
poszczególnych 
kategorii danych

Dane będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Karpaczu w celu:
·realizacji zadania publicznego art. 6 ust. 1 lit. e RODO „Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Karpacz”.

Dane przetwarzane będą nie dłużej niż przez okres 5 lat, podanie danych jest 
obowiązkowe, brak podania danych będzie skutkowało odmową uwzględnienia 
wniosku.

Odbiorcy danych Dane osobowe będą ujawniane innym odbiorcom:
·Lecznica Dla Zwierząt - Michał Rokosz z siedzibą ul. Jeleniogórska 8, 58-530
Kowary.
·Fundacja SAFE-ANIMAL ul. Wiatraczna 18 , 72-004 Tanowo.

Prawa osoby, której 
dane dotyczą

Osoby, których dane osobowe przetwarza Urząd 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, Urząd 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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