
          Załącznik nr 1 do Regulaminu

  URZĄD MIEJSKI  
                                                                                                                      w Dobrodzieniu                              
                                                                                                                      ul. Plac Wolności 1                         
                                                                                                                      46 – 380 Dobrodzień
                                                                                                                      

           DEKLARACJA OPIEKUNA SPOŁECZNEGO KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH 

1.   Dane opiekuna społecznego:  
   
    Imię i nazwisko:…………………………………………….…………………………………………

    Adres zamieszkania:………………………………………………………………………….
                                                                                                                           
    Numer telefonu:………………………………………………………………………………

2. Dane dotyczące  zwierząt:
    
    Miejsce przebywania kotów:…………………………………………………………………………..

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

     Liczba kotów objętych opieką:………..

3. Forma pomocy udzielanej kotom przez opiekuna:………………………………………………..

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

4. W związku ze złożoną deklaracją opiekuna społecznego

□  będę  pobierał/a*

□  nie będę pobierał/a*

karmę dla zadeklarowanej liczby wolno żyjących kotów.

Oświadczam,  iż  opiekuję  się  zadeklarowanymi  zwierzętami  i  potwierdzam,  że  w/w  koty  są  zwierzętami  wolno
żyjącymi i przebywają we wskazanym przeze mnie miejscu.

Zobowiązuję się informować Urząd Miejski w Dobrodzieniu o wszelkich zmianach danych podanych powyżej, w tym o
rezygnacji z funkcji opiekuna społecznego kotów wolno żyjących.

……………………………….                                                                             …………………………………………
     miejscowość i data                                                                                           czytelny podpis opiekuna społecznego 

Deklaracja jest ważna   rok   licząc od dnia jej złożenia.  

* niepotrzebne skreślić



                  Załącznik nr 2 do Regulaminu

URZĄD MIEJSKI
                                                                                                                    w Dobrodzieniu

ul. Plac Wolności 1
46 – 380 Dobrodzień

WNIOSEK
O ZAKUP KARMY DLA WOLNO ŻYJĄCYCH KOTÓW

w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Dobrodzień”.

Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego, który za składanie nieprawdziwych zeznań
przewiduje  karę  pozbawienia  wolności  do  lat  3  oświadczam,  że  zwierzęta  dla  których  ubiegam  się  o
zakupienie karmy objęte są moją opieką i są kotami wolno żyjącymi.
Oświadczam, że otrzymana karma zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

1. Imię i nazwisko opiekuna społecznego kotów:…………………………………………………………

2. Adres zamieszkania opiekuna:………………………………………………………………………….

3. Numer telefonu…………………………………………………………………………………………

4. Liczba kotów wolno żyjących objętych dokarmianiem (szt.):…………………………………………

5. Miejsce przebywania kotów…………………………………………………………………………….
(adres )

6. Miejsce dokarmiania kotów:……………………………………………………………………………
( adres z podaniem nr posesji)

Dobrodzień, dnia…………………………                                                       …………………………………
                                                                                                                                         ( czytelny podpis )



URZĄD MIEJSKI                                                                                                                                                    Załącznik nr 3 do Regulaminu

w Dobrodzieniu
ul. Plac Wolności 1
46 – 380 Dobrodzień
                                                                                                                                                                     

       Dobrodzień, dnia………………..

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY
                          
                            potwierdzający przekazanie i odbiór karmy dla kotów wolno żyjących.

Ja niżej podpisana/y………………………………………………………………………………….

zamieszkała/y ………………………………………………………………………………………..

potwierdzam odbiór suchej karmy przeznaczonej do dokarmiania kotów wolno żyjących w ilości :

………………….. kg, data odbioru: ………………………., podpis ……………………………….

………………….. kg, data odbioru: ………………………., podpis ……………………………….

………………….. kg, data odbioru: ………………………., podpis ……………………………….

………………….. kg, data odbioru: ………………………., podpis ……………………………….

zgodnie z moim wnioskiem z dnia ……………………………………………………………………

Oświadczam,  że  jestem  świadoma/y,  iż  w  przypadku  nieprzestrzegania  zasad  i  warunków
współpracy,  w  szczególności  zorganizowana  karmienia  w  niewłaściwym  miejscu,  przekazania
karmy osobom trzecim, niewłaściwego przechowywania karmy, opiekun społeczny zwierząt może
być wykluczony z akcji dokarmiania kotów wolno żyjących a osobami upoważnionymi do kontroli
wykonywania  obowiązków  przez  opiekunów  społecznych  zwierząt  są  pracownicy  właściwie
merytorycznej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Dobrodzień.

Oświadczam, że otrzymana karma zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

…………………………………….                                           ………………………………………
              podpis osoby przekazującej                                                                                                 podpis osoby przyjmującej



Zgodnie  z  art.  6  ust.  1.  lit.  a  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),  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Dobrodzień – Urząd
Miejski  w  Dobrodzieniu,  reprezentowaną przez  Burmistrza  Dobrodzienia z  siedzibą  w Urzędzie  Miejskim
zlokalizowanym w Dobrodzieniu (46 - 380) pl. Wolności 1 wyłącznie dla potrzeb związanych z realizacją Programu
pn. „Program opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności  zwierząt na terenie Gminy
Dobrodzień w 2020 roku”.

Dobrodzień, dnia ................................ .................................................
(czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenie  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) zwanej dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrodzień, z siedzibą w Dobrodzieniu
(46-380) pl. Wolności 1, reprezentowana przez Burmistrza Dobrodzienia.

2. Administrator  Danych  Osobowych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych.  Aby  uzyskać  więcej
informacji  o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@dobrodzien.pl lub telefonicznie: 791 050 012.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu  związanym z  realizacją  Programu pn.  „Program opieki  nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrodzień”.

4. Podstawy  prawne  do  przetwarzania  danych  osobowych  w  wyżej  wymienionym  zakresie  wynikają
z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.

5. Dane osobowe  będą  przekazywane wykonawcy świadczącemu usługi  weterynaryjne,  z  którym  Gmina
Dobrodzień posiada umowę w zakresie niezbędnym do wykonania zadań przewidzianych w Programie.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do powierzonych danych osobowych,

2) sprostowania powierzonych danych osobowych,

3) usunięcia powierzonych danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,

6) przenoszenia powierzonych danych,

7) cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Administrator  danych  nie  będzie  przekazywał danych  osobowych  do  państwa  trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez roku licząc od dnia złożenia deklaracji, a następnie
przez okres archiwizacji dokumentacji określony w instrukcji kancelaryjnej.

mailto:iod@dobrodzien.pl


10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie.

Dobrodzień, dnia ................................ .................................................

(czytelny podpis)


