
Złącznik nr 1 do 

 Regulaminu programu sterylizacji/kastracji 

 zwierząt właścicielskich na 2022 rok 
 

Radomsko, dnia …………………….. 

WNIOSEK O WYKONANIE  ZABIEGU STERYLIZACJI 

SUK/KOTEK*  

LUB KASTRACJI PSÓW/KOCURÓW  

 

 Urząd Miasta Radomska  

ul. Tysiąclecia 5 

97-500 Radomsko 

 

Zwracam się o wykonanie w ramach programu sterylizacji i kastracji psów i kotów 

właścicielskich należących do mieszkańców Miasta Radomska ze środków Budżetu 

Obywatelskiego w roku 2022 r. 

zabiegu sterylizacji suki/ kotki* lub kastracji psa/kocura*, którego jestem właścicielem: 

1.  Imię i nazwisko wnioskodawcy: ……………………………………………………… 

2.  Adres:…………………………………………………………………………………… 

3.  Telefon/ email …………………………………………………………………………. 

4.  Informacje o posiadanym zwierzęciu: 

 · Rasa:…………………………………………………………………………….. 

 · Wiek:……………………………………………………………………………. 

 · Płeć:…………………………………………………………………………....... 

Deklaruję, że zwierzęta zostaną doprowadzone do gabinetu weterynaryjnego 

wskazanego przez Miasto, a następnie odebrane przeze mnie po wykonaniu zabiegu                     

w terminie wskazanym przez lekarza weterynarii. Zobowiązuje się do szczególnej opieki 

nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem programu sterylizacji/kastracji 

zwierząt właścicielskich należących do mieszkańców Miasta Radomska ze środków 

Budżetu Obywatelskiego w roku 2022 r. 

 

 

                                                                                 ………........................………… 

                                                                                      (Podpis właściciela zwierzęcia) 

Załączniki: 
1. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania. 

2. Kserokopia książeczki zdrowia, w przypadku sterylizacji suki/kotki* kastracji psa/kota* 

dokument potwierdzający zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie. 
 

* Niepotrzebne skreślić 

 



 

 

K l a u z u l a   i n f o r m a c y j n a 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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 – zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko z siedzibą 97-500 

Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, tel. 44 6854500, e-mail: um@radomsko.pl 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych oraz 

zastępcę inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 

danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez pocztę elektroniczną: abi@radomsko.pl oraz 

telefonicznie 44 6854472, 44 6854510 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji programu kastracji i sterylizacji psów                   

i kotów właścicielskich w ramach 6. Edycji Budżetu Obywatelskiego, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),                      

a także wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),                         

np. prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości; 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu przez 

okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych, a także przepisów ustawy z dnia 14 lipca 

1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; w przypadku ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane osobowe będą przetwarzane do momentu 

przedawnienia roszczeń; 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów                  

o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, 

prawne, windykacyjne, kontrolne; 

7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

czy organizacji międzynarodowych; 

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa                   

na podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych: 

 prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii (w trybie art. 15 RODO), 

 prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne (w trybie art. 16 RODO), 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (w trybie art. 17 RODO), 

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (w trybie art. 18 RODO); 

9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-

193 Warszawa, ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów RODO (art. 77 RODO); 

10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania                       

na podstawie Pani/Pana danych osobowych. 

 


