Ornontowice......................…
..........................................................
(Imię, Nazwisko)
..........................................................
(Adres zamieszkania)
..........................................................
(Miejscowość)
..........................................................
(Nr telefonu)
WÓJT GMINY ORNONTOWICE
ul. Zwycięstwa 26a,
43-178 Ornontowice
WNIOSEK
O wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy
agresywnej
na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
1. Rasa psa...........................................................................
2. Imię psa...........................................................................
3. Wiek psa.........................................................................
4. Płeć.................................................................................
5. Rodowód.........................................................................
6. Informacja o pochodzeniu psa.........................................................................
…………………………………………………………………………………………...
7. Sposób oznakowania ....................................................
.............................................................................................................................
8. Miejsce i warunki w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
.
...................................................
( podpis właściciela)
Uwaga!
Do wniosku należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł.
INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ornontowice z
siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26a, e-mail: ug@ornontowice.pl
2. Wójt Gminy Ornontowice wyznaczył inspektora ochrony danych, e-mail:
iod@ornontowice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na
utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o
ochronie zwierząt oraz archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) rozporządzenia PEiR.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów
prawa dot. archiwizacji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
6. Posiada Pan/Pani prawo do otrzymania powiadomienia o sprostowaniu lub
usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w
art. 22 w/w rozporządzenia.
KLAUZULA ZGODY (dane dodatkowe: telefon):
Zgodnie z art. 7 ust. 1-4 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) wyrażam dobrowolnie zgodę na:
1. Podanie danych dodatkowych do przetwarzania danych, które posłużą wyłącznie
usprawnieniu kontaktu i komunikacji pomiędzy organem rozpatrującym wniosek, a
wnioskodawcą w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
2. Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

