
Świebodzice,  ….................................... 

  Burmistrz Miasta Świebodzice

  ul. Rynek 1

 58-160 Świebodzice 

W N I O S E K
o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psa zaliczanego do rasy psów uznawanych za agresywne

A DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko:

Miejscowość: Kod pocztowy:

Ulica: Nr domu: Nr lokalu: 

Telefon:

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 j.t. ze. zm.)

zwracam się o wydanie zezwolenia na utrzymywanie/hodowanie psa rasy ..........................................  zaliczanego do

rasy psów uznawanych za agresywne.

B INFORMACJA O POSIADANYM PSIE

Pochodzenie psa/psów

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

Rasa : a) ..................................... b) .................................

Data urodzenia psa/psów: a) ..................................... b) .................................

Płeć:  pies  suka

Sposób oznakowania psa/psów
mikroprocesor .......................................................

tatuaż ..................................................................

Adres miejsca utrzymywania psa/psów:

Opis miejsca i warunków w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psa/psy:

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

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

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

Oświadczenia :

1. Oświadczam, że miejsce i warunki utrzymywania/hodowania psa wykluczają możliwości niekontrolowanego
opuszczenia miejsca stałego pobytu oraz dostęp osób trzecich.

2. Oświadczam, że znane mi są zasady i warunki zachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy
utrzymywaniu/hodowaniu psa  dla zapewnienia  bezpieczeństwa dla ludzi.

3. Oświadczam, że pies został zaszczepiony p/wściekliźnie (w załączeniu kserokopia dokumentów).

Wyrażam zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych osobowych zawartych  we wniosku  w  celu  wydania  zezwolenia  na
hodowanie/utrzymywanie  psa  zaliczanego do rasy  psów uznawanych  za  agresywne oraz  zaksięgowania  i  rozliczenia
zapłaconej opłaty skarbowej zgodnie z art. 6 ust. 1 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)
oraz oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.

         …..…............................................................. 
          Data i podpis wnioskodawcy

           



KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z realizacją wymogów 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  o  zasadach  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  oraz  o  przysługujących  Pani/Panu
prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice.
2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych 
można kierować na adres e-mail: iod@swiebodzice.pl lub tel.: 74-666-95-02.
3. Administrator  Danych przetwarza  Pani/Pana  dane  osobowe zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w celu
wydania  zezwolenia  na  hodowanie/utrzymywanie  psa  zaliczanego  do  rasy  psów  uznawanych  za  agresywne  oraz
zaksięgowania i rozliczenia zapłaconej opłaty skarbowej. 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. Pani/Pana  dane  osobowe mogą  zostać  ujawnione  właściwym organom upoważnionym zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, a po tym
czasie przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, 
ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  nieobowiązkowe,  ale  niezbędne  do  realizacji  celu  określonego
w pkt 3.

       


