
 

……………………………. 

miejscowość, dnia 

 

Urząd Gminy Choczewo ul. 

Pierwszych Osadników 17 

      84-210 Choczewo 

 

     WNIOSEK O UZYSKANIE SKIEROWANA 

NA ZABIEG STERYLIZACJI/KASTRACJI 

KOTÓW  

w ramach “ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo w 2021 

roku” 

 

Imię i nazwisko lub nazwa osoby/jednostki 
zgłaszającej 

 

Adres zamieszkania lub siedziby 
numer telefonu (kontaktowy) 

 

Ilość zwierząt zgłoszonych do zabiegu (szt.)  

Rodzaj zabiegu: sterylizacja (szt.) 
kastracja (szt.) 

 

 

Miejsce przebywania zwierząt  

Informacje dodatkowe  

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 „RODO”) informujemy, że:  
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Choczewo z siedzibą  

w Choczewie, ul. Pierwszych Osadników 17, 84-210 Choczewo, reprezentowany przez 

Wójta Gminy Choczewo.                                                                   

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne i obowiązkowe wynikające  

z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych lub podanie danych nieprawidłowych 

lub też nieprawdziwych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

3. Dane przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie skierowania na zabieg 

sterylizacji/kastracji zgodnie z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo w roku 2021”; 

4. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust 1 lit, „c” 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r  



5. Osobie, której dane osobowe znajdują się we wniosku, przysługuje prawo dostępu do 

treści swoich danych osobowych ich poprawiania, uaktualniania oraz prawo żądania ich 

sprostowania. 

6. Osobie, której dane osobowe znajdują się we wniosku, przysługuje prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w sytuacji,  

w której stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza jego prawa i wolności. 

7. Administrator Danych zgodnie z Art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania  

z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem.  

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych UG Choczewo; e-mail: 

iodo@choczewo.com.pl  

 

 

 

Zapoznałem się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych   

 

 

 ............................................................ 

                                                                                   (własnoręczne podpisy) 

 ............................................................ 

 

                                                                        ............................................................                   

mailto:iodo@choczewo.com.pl

