
Zalącznik nr l do
Regr-rlaminu

WNIOSEK
O WPIS DO REJESTRU SPOŁECZNYCH OPIEKUNOW KOTOW WOLNO ZYJACYCH

- KARMICIELI NA TERENIE GMINY ŁACK

( imię i nazwiska)

2.
(adres zamieszkania) ( numer telefonu)

Oświadczam . ze sprawuję opiekę nad n/w kotami wolno żyjącymi:

3. Miejsce bytowania populacji (adres)

4. Liczebność populacj i szt.

5. Stałe dni karmienia (wskazać dzień§godnia) . w godz.

6. Adres dokarmiania populacji ze wskazaniem dokładnej lokalizacji ( np. przy altanie

śmietnikowej, ogrodzeniu itp.)

7. Zobovńązuje się informować pisemnie Gminę o zmianie liczebności kotów objętych moja
opieką oraz o kńdej zmianie irurych danych wskazanych w niniejszym wniosku,
w szczególności o zaptzestartilptzezę mnie opieki nad kotami wolno żyjącymi.

8. Oświadczam) że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
9. Oświadczam, ze dobrowolnie, społecznie i nieodpłatnie sprawuję opiekę nad kotami

wolno żyjącymi i zajmuje się ich dokarmianiem.
10. Oświadczarl, że zapoznałem się z Regulaminem rejestracji społecznych opiekunów

kotów wolno żyjących - Karmicieli, dokarmiania i opieki nad kotami wolno żyjącymi
wraz z zasadatti kontroli na terenie Gminy Łąck i zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
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Kl auzrrla inlbrmac yj na o przetr.varzani ir dan.v-c h

Zgodniezart. 13 ust. li2rozporzadzeniemPar]amenttrEr-rropejskiegoiRad1 (UE)20 l6i6]9zdnia2] kr,viętnia
20 l6 roku lv sprawie ochrony,osób tiz_"-cznr,,ch w związku z przetwarzanietn danych osobo\,\"ych iw spralvie
srvobodneqo przepły,rvLr takich danl"ch oraz uchylenia d;-,rektyw_v., 95i,ł6iWE (Dz.U.UE.L.206. ll9, 1) zyvane.j

przepisarni RODO. inlormuję, iż:

1) Administratorem PaniiPana danych osobor,lych jest Gmina Łąck mająca siedzibe przy ul. Gost,vnińskiej 2

w Lacku reprezentowanaprzez Wójta Gmin;, Łack.

2) Z Inspektorem Ochron1,, Danych Urzędu Gminy Łąck można się skontaktować w sprawie ochrony, srvoich
danyc h o sobo wyc h p oprzęz ernai l m. pulko lvn ik(4 gnl!}ąlą*.p]

3) Panil'Pana dane osobowe będą plzetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji
ustawow}ich zadań gminy oraz przepisów prawa i nie beda udostepniane innvm podmiotom niz upoważnione na

podstawie przepisórv prawa.

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przęz Gminę oborviązków doĘczących
ustaw: ustawy z dnia z dnia2l sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z2020r. poz. 638) w celu realizacji
obowiazującego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt
na terenie gminy Łąck.
5) W zr.viązkLl z przętwarzaniem danych rv celach o których mowa \,v pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być;

a) organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonLrjące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej. w zakresie i w celach. które wynikaja z przepisów powszechnie obowiązującego prawa:

b) obsługa prawna

c) inne podmiot1,,, które na podstawie stoso\,vnych umów podpisanych z Gminą Łąck przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Gmina Łąck,
6. W związku z przetwarzaniem Pana danych osobowych przysługLrją Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowyclr, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do ządania sprostowania (poprawiania) danych osobolvych - w przypadku gdy dane są
n ieprawidłowe lub niekompletne:

c) prawo do żądania usunięcia/o,uraniczenia przelwarzanla danych osobowych;
d) praw-o wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. W przi,padku powzięcia informacji o niezgodnyn z prawem przetwarzaniu w Gminie Łąck Pani iPana
danych osobowych, przysluguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach
ochrony danych osobowych.
8. podanie przezpanilpana danych osobow),ch Gminie Łąck ma charakter dobrowolny, jednak ich podanie
jest wymogiem związanym z udziałem w obowiązującym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na ternie gminy Łąck.

9. Pani Pana dane będą przechow},wane przęz okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia

postępowania administrac;jnego. a nastepnie przęz czas wynikający z przepisów usta\\y o harodowym

zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnetrznych przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.

10. Pani/Pana dane mogą być przetrvarzane w sposób zautomatyzowany i nie bedą profilowane.
1 1. Szczegółowe informację w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdLrją

s i ę n a stro n i e intem eto wej }:!_\y_,ug]gck. blp.o!§pl

Zapoznałamlłem się i akceptuje treść powyzszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.
Wyrazanr zgodę na weryfikację moich danych poprzez okazanie dowodtr osobistego tozsamości.

( czytelny podpis spolecznego
opiekuna kotów)


