
  

Izbicko, dnia ………………….. 2021 r. 

 
 
Wójt Gminy Izbicko 
ul. Powstańców Śląskich 12 
47-180 Izbicko 
 
 

WNIOSEK NR …..*/2021 

o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota  

w ramach Zwierzowej Akcji Kastracji określonej w „Programie opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbicko na rok 2021” 

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy będącego właścicielem lub opiekunem zwierzęcia: 

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

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: ………………………………………………………... 

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

3. Dane kontaktowe (nr tel., e-mail – opcjonalnie): …………………………………………… 

4. Dane dotyczące psa/kota**: 

 Płeć: męska / żeńska** 

 Orientacyjna waga zwierzęcia (kg): …………………………………………………..... 

 Przybliżony wiek zwierzęcia: …………………………………………………………... 

 Numer identyfikacyjny zwierzęcia (jeśli nadany): ……………………………………... 

* nr nadaje Urząd Gminy Izbicko 

** niepotrzebne skreślić 

Zwracam się o dofinansowanie planowanego zabiegu kastracji/sterylizacji zwierzęcia, którego 
jestem właścicielem/opiekunem. 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Rozdziałem 3. Plan sterylizacji i kastracji zwierząt w 

ramach programu „Zwierzowa Akcja Kastracja”, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbicko stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Izbicko z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbicko w 

2021 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r. poz. 575). 

Oświadczam, że jestem właścicielem/opiekunem zwierzęcia, wyrażam zgodę na 

przeprowadzenie wyżej wymienionego zabiegu oraz oznakowania zwierzęcia w przypadku gdy nie ma 

nadanego numeru identyfikacyjnego lub znakowania ucha w przypadku kotów wolno żyjących. 

Zobowiązuję się do opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym. W przypadku 
wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności przeprowadzenia innych 
zabiegów leczniczych lub podania leków, zobowiązuję się do poniesienia ich kosztów. 

……..……………………………… 
podpis wnioskodawcy 



 
 
 
Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016r. 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), zwanego dalej Rozporządzeniem. 
  
1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Izbicko z siedzibą w Urzędzie   

Gminy  
            w Izbicku ul. Powstańców Śląskich 12, 47-180 Izbicko. 
2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: ug@izbicko.pl,   

telefonicznie pod numerem 774617221, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  
3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 668 620 696.  

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o 
dofinansowanie  zabiegu sterylizacji/kastracji psa/kota. 

5.    Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Artykuł 6 ust. 1 lit. c, 
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).  

6.  Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie 
Administratora. Odbiorcami mogą być także podmioty działające w oparciu o przepisy 
prawa. W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia danych takim podmiotom 
Administrator zapewnia, że odbywa się ono zgodnie z prawem.  

7.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej.  

8.   Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym 
Wykazem Akt prowadzonym przez Administratora. Po upływie tego okresu dane 
osobowe zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, tj. zostaną przetworzone w taki 
sposób, aby nie było możliwe powiązanie ich z żadną osobą.  

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, Warszawa, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynikające z realizacji „Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Izbicko”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/201/2021 Rady Gminy Izbicko z 
dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbicko w 2021 r. Konsekwencją 
nie podania danych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku o przyznanie 
dofinansowania. 

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


