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

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

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

(miejsce zamieszkania)

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

(telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Rusiec
ul. Wieluńska 35

97-438 Rusiec

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZABIEGU KASTRACJI  PSA/KOTA *
niepotrzebne skreślić

 Zwracam się o dofinansowanie zabiegu kastracji  psa/kota*, którego jestem właścicielem: 
*niepotrzebne skreślić

• Gatunek:………………………………………………………………………………...

• Rasa:…………………………………………………………………………………….

• Wiek:…………………………………………………………………………………….

• Płeć:…………………………………………………………………………...................

• Maść: ……………………………………………………………………………………

• Numer identyfikacyjny chipa:...........................................................................................

• Numer i data zaświadczenie o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie:

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

Wykaz czynności objętych zabieg wykonywany przez przychodnię weterynaryjną:

• wizyta kwalifikująca,

• wykonanie standardowego zabiegu kastracji,

• zapewnienie opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy w tym podanie środka 

przeciwbólowego i antybiotyku,

• wizyta kontrolna, w tym badanie kliniczne oraz ewentualnie zdjęcie szwów.

Oświadczam, że jestem właścicielem zgłoszonego do zabiegu kastracji zwierzęcia oraz 

zamieszkuję na terenie gminy Rusiec.

Warunkiem dokonania zabiegu kastracji jest obowiązek znakowania (chipowania) zwierzęcia.

Jeżeli kastracja okazałaby się kastracją aborcyjną koszty z tym związane obciążają właściciela 



zwierzęcia.

Zobowiązuje się do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zarządzeniem Nr 23/2021 Wójta Gminy Rusiec z dnia 31 
marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Rusiec na 
zabiegi kastracji i znakowania (czipowania) psów i kotów z terenu Gminy Rusiec na rok 2021.

Oświadczam, że świadomy jestem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikającej z 
art. 233 Kodeksu Karnego.

Rusiec,dnia...........................................                                               ...................................................
czytelny podpis wnioskodawcy



Rusiec, dn............................................

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Stosując się do art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej również jako „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem danych jest: Wójt Gminy Rusiec, ul. Wieluńska 35, 97-438 Rusiec, dalej zwany „Administratorem”.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych  (IOD):  iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl
3. Przetwarzamy Pani/Pana dane w następujących celach oraz na następujących podstawach prawnych:

 W celach związanych z przyznaniem dofinansowania zabiegu kastracji lub znakowania psa/kota - na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c i e RODO w zw. z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (art. 11a ust. 3, 3a w/w ustawy), ustawą z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Zarządzeniem Nr. 23/2021 Wójta Gminy Rusiec z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Rusiec na zabiegi kastracji i znakowania
(czipowania) psów i kotów z terenu gminy Rusiec na rok 2021

 po realizacji celu pierwotnego – w celu archiwalnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane, podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na
podstawie zawartych umów (w szczególności z branży IT, archiwizowania). 
Dane nie będą przekazywana poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). 

5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędnych do realizacji celów określonych w pkt 3, a następnie w celu archiwalnym
przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

6. Informujemy, iż ma Pan/Pani prawo:
a) na podstawie art.  15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do

uzyskania kopii danych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
d) prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO, 
e) prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art.  18

RODO,
f) prawo do przenoszenia danych osobowych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art.

20 RODO; 
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Podanie danych wskazanych we wzorze wniosku o dofinansowanie jest konieczne, wnika z powziętego przez Wójta Gminy
zarządzenia.  Konsekwencją  niepodania  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  będzie  brak  możliwości  pozytywnego
rozpatrzenia wniosku.  

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierających się na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 ………........................………
(Podpis właściciela zwierzęcia)

Wypełnia pracownik Urzędu Gminy Rusiec

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez pracownika Urzędu Gminy w Ruścu.

………........................………
(Data i podpis przyjmującego wniosek)


