UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MIELEC
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.) , w związku z art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 122), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Lekarza Weterynarii i dzierżawców obwodów łowieckich
działających na obszarze Gminy Mielec
Rada Gminy Mielec
uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjąć do realizacji Gminny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności
Zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2019 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY
Bogdan Cygan
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Mielec
z dnia .................... 2019 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIELEC W 2019 ROKU
WPROWADZENIE
Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Mielec uchwały w sprawie „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2019
roku”, zwanego dalej programem jest art. 11 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.).
Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych , w szczególności psów i kotów,
w tym kotów wolnożyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających w granicach
administracyjnych Gminy Mielec.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓŁNE
§ 1.
Ilekroć jest mowa w uchwale o:
a) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.),
b) „gminie” – należy przez to rozumieć Gminę Mielec,
c) „schronisku” – należy przez to rozumieć Schronisko Dla Zwierząt w Mielcu ul. Targowa 11,
d) „podmiocie prowadzącym Schronisko i zajmującym się odławianiem zwierząt” – należy
przez to rozumieć Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Mielcu,
e) „gospodarstwie rolnym” – należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne – adres
Wola Mielecka 4, 39-300 Mielec,
f) „Programie” – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2019r.
§ 2.
Wykonawcami Programu są:
1) Wójt Gminy Mielec,
2) Podmiot prowadzący Schronisko dla Zwierząt – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w
Mielcu ul. Wolności 171, 39-300 Mielec.
Rozdział 2.
CELE i ZADANIA PROGRAMU
§ 3.
1. Celem programu jest:
1) zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec.
2) zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt.
2. Zadania programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
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4)
5)
6)
7)
8)

sterylizacja albo kastracja zwierząt,
poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
usypianie ślepych miotów,
wskazanie gospodarstwa w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich,
zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem
zwierząt.
Rozdział 3.
REALIZACJA ZADAŃ
§ 4.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mielec realizują:
1) Schronisko – poprzez odławianie bezdomnych zwierząt transport i umieszczenie ich
w schronisku, a następnie właściwe traktowanie, odżywianie oraz zapewnienie dozoru i opieki
weterynaryjnej, a także znakowanie sterylizację , kastrację i usypianie ślepych miotów.
2) Wójt Gminy Mielec – poprzez wskazanie gospodarstwa rolnego, zapewniającego miejsce dla
zwierząt gospodarskich.
§ 5.
1. Opieka nad kotami wolno żyjącymi:
1) Koty wolnożyjące, bytujące na terenie wspólnot mieszkaniowych, w piwnicach budynków
mieszkalnych, gospodarczych, stodołach, budynkach niezamieszkałych są elementami
ekosystemu wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (szczurów,
myszy). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić,
lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Koty żyjące na
swobodzie nie powinny być umieszczane w schroniskach, lecz wypuszczane swobodnie
w pobliżu miejsca dotychczasowego ich bytowania. W okresie, gdy swobodnie żyjące koty nie
mają możliwości zdobycia niezbędnej ilości pożywienia, powinny być dokarmiane.
2) Opieka nad wolno żyjącymi kotami realizowana będzie poprzez:
a) przyjmowanie zgłoszeń o występowaniu skupisk kotów wolno żyjących
b) ustalenie miejsc, w których przebywają koty wolno żyjące,
c) zakup i wydanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy,
zarejestrowani są w Urzędzie Gminy na podstawie złożonej deklaracji opiekuna społecznego,
d) dokarmianie kotów wolno żyjących będzie się odbywało w okresie zimowym, a karma
wykładana będzie w miejscach ich przebywania,
e) podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale mieszkańców,
organizacji pozarządowych i Policji.
§ 6.
1.

2.

3.

4.
5.

Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mielec realizuje podmiot prowadzący
schronisko dla zwierząt i zajmujący się odławianiem zwierząt bezdomnych, w wyniku zgłoszenia
mieszkańców, interwencji policji lub innych służb porządkowych.
Odławianiu podlegają zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub
zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej
osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały.
Zgłoszenie o zwierzęciu co do którego istnieje przypuszczenie ze jest bezdomne przyjmuje Urząd
Gminy który podejmuje działania zmierzające w pierwszej kolejności do ustalenia jego
właściciela bądź opiekuna.
W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna Urząd Gminy podejmuje działania
zmierzające do odłowienia zwierzęcia bezdomnego i umieszczenia go w schronisku.
Zwierzęta bezdomne odławiane są i przekazywane do schroniska przez podmiot prowadzący
schronisko tj. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Mielcu, wykonujący usługi na
zlecenie Gminy Mielec.
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6.

7.

8.

Odławianie odbywa się na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków
wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).
Odłowione zwierzęta są niezwłocznie przewożone i umieszczone w schronisku, które zapewnia
właściwe warunki bytowania zwierząt, zgodnie z ich podstawowymi potrzebami;
a) dostęp do odpowiedniego pożywienia i świeżej wody;
b) ochronę przed warunkami atmosferycznymi:
c) należytą opiekę weterynaryjną.
Organy gminy sprawują nadzór nad działalnością schroniska, bacząc aby wykonywanie zadań,
odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
§ 7.

1.

2.

Obligatoryjne zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt będą odbywać się w schronisku, w
ramach porozumienia międzygminnego, z wyjątkiem
zwierząt u
których istnieją
przeciwwskazania do wykonywania tych zabiegów, z uwagi na ich stan zdrowia lub wiek.
Zabiegom, o których mowa w ust. 1 nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia
ich w schronisku, w uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
§ 8.

1.

Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt powierzono podmiotowi prowadzącemu
Schronisko dla Zwierząt, który zadania te będzie realizował poprzez:
1) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, lekarzami weterynarii i sołtysami w zakresie
poszukiwania właścicieli dla zwierząt ( akcje promocyjne i adopcje),
2) prowadzenie akcji edukacyjnej zachęcającej do zaopiekowania się bezdomnymi psami lub
kotami,
3) umieszczenie stosownych ogłoszeń o adopcji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mielec, w
miejscach użyteczności publicznej, w sołectwach Gminy Mielec oraz na stronie internetowej
gminy, ogłoszenia zamieszczane będą wraz ze zdjęciem zwierzęcia przeznaczonego do adopcji,
4) na stronie internetowej gminy Mielec (strona główna) umieszczane są dane kontaktowe pod
które należy zgłaszać wszelkie informacje o zwierzętach zabitych, bezdomnych, potrąconych,
które znajdują się na terenie naszej gminy.
§ 9.

1. Uśpienie ślepych miotów zwierząt przebywających w schronisku odbywać się będzie w
schronisku.
2. W przypadku gdy zajdzie konieczność uśpienia ślepych miotów poza schroniskiem, wtedy
uśpienie realizowane będzie przez Przychodnię Weterynaryjną „ ESKULAP” s.c. w Mielcu ul.
Konfederacka 4 , z którą gmina ma podpisana umowę na wykonywanie tego typu usług.
3. Zwłoki uśpionych zwierząt odbierane będą przez podmiot posiadający odpowiednie
uprawnienia z którym Gmina ma podpisaną umowę tj. SARIA Polska Sp. z o.o. Oddział w
Przewrotnem 323.
§ 10.
1. Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt
gospodarskich z terenu Gminy Mielec następować będzie każdorazowo na podstawie
umowy zawartej z Gminą Mielec z właścicielem odpowiedniego gospodarstwa rolnego w
momencie zaistnienia okoliczności wymagających interwencji.
2. Gospodarstwo rolne, które zapewni miejsce dla zwierząt gospodarskich powinno spełniać
wymagania dotyczące odpowiednich warunków bytowania zwierząt gospodarskich, w tym
minimalnych norm powierzchni określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach.
3. Na gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich w 2019 roku,
wskazuje się gospodarstwo - adres Wola Mielecka 4, 39-300 Mielec.
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§ 11.
1. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z
udziałem zwierząt będzie realizowane na podstawie zawartej umowy z lek. wet. Bogusławem
Nieznajem, prowadzącym Przychodnię Weterynaryjną „ ESKULAP” s. c. w Mielcu ul.
Konfederacka 4, a w razie czasowej nieobecności zastępstwo sprawował będzie lekarz wet.
wyznaczony przez Przychodnię.
2. Gmina ma podpisaną umowę z w/w lekarzem weterynarii w zakresie:
a) oceny stanu zdrowia zwierzęcia na miejscu zdarzenia wraz z dojazdem na miejsce zdarzenia,
b) udzielenie zwierzęciu pierwszej pomocy medycznej w terenie,
c) w przypadkach uzasadnionych dokonanie eutanazji zwierząt.
§ 12.
1. Plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli
zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają przedstawia się następująco:
1) Właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę zgłasza je do lekarza weterynarii,
z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzania zabiegu
oraz wypełnia oświadczenie , którego wzór stanowi załącznik do „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec
w 2019 roku”. Lekarz weterynarii po przeprowadzeniu zabiegów przekaże wraz z rachunkiem
listę osób, które skorzystały z dofinansowania do Urzędu Gminy Mielec.
2) Właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu po jego wykonaniu.
3) Na warunkach określonych w umowie z lekarzem, Gmina pokryje pozostałe 50% kosztów
zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku wraz z listą wskazaną w
ust. 1 pkt. 1).
4) Zabiegi sterylizacji lub kastracji dofinansowane są tylko tym właścicielom psów, którzy
dopełnili obowiązku zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie.
5) Dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów do 1 sztuki zwierząt rocznie.
§ 13.
1. Koszty realizacji zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Mielec.
2. W budżecie Gminy Mielec na 2019 rok na realizację Programu zostały zabezpieczone środki
finansowe w wysokości 51 000 zł. w tym:
1) Odławianie bezdomnych zwierząt 4 000 zł.
2) Zapewnienie opieki i miejsca w schronisku w tym dokonanie zabiegów sterylizacji
i kastracji zwierząt oraz przygotowanie psów do adopcji 40 000 zł.
3) Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej 2 500 zł.
4) Zakup karmy dla kotów wolno żyjących i inne nieprzewidziane sytuacje z udziałem
bezdomnych psów i kotów 500 zł.
5) Ochrona zwierząt gospodarskich 2 000 zł.
6) Współfinansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt 2 000 zł
3. Środki będą wydatkowane na bieżąco, w ramach realizacji podpisanych umów na zadania
związane z ochroną bezdomnych zwierząt.
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Załącznik nr 1 do Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Mielec w 2019 roku.

DEKLARACJA
OPIEKUNA SPOŁECZNEGO
Dane dotyczące opiekuna:
Imię i nazwisko opiekuna społecznego……………………………………………………….
Adres…………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu ………………………………………………………………………………..
Dane dotyczące zwierząt:
Miejsce przebywania zwierząt ………………………………………………………………..
Liczba kotów objętych opieką…………………………………………………………………
Liczba psów objętych opieką………………………………………………………………….
Forma pomocy:
a. udzielanej zwierzętom przez opiekuna społecznego
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
b. udzielanej przez Gminę
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, iż opiekuje się zadeklarowanymi bezdomnymi zwierzętami i potwierdzam,
że zadeklarowane powyżej zwierzęta przebywają we wskazanym przeze mnie miejscu.

Zgodnie z Rozporządzeniem 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) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Urząd Gminy Mielec informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl
i nr telefonu: (17) 774 56 37.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
4. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z:
– Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
– Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.).
7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli
dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
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8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
9. Podanie danych osobowych w podanym zakresie jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wpisania do
gminnego rejestru społecznych opiekunów (karmicieli). Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Mielec, z siedzibą przy ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w celu wpisania do
rejestru społecznych opiekunów (karmicieli). Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach. Przyjmuję do wiadomości, iż konsekwencją
niewyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych będzie nie wpisanie do rejestru społecznych opiekunów (karmicieli).

…………………………
miejscowość, data
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Załącznik nr 2 do Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Mielec w 2019 roku.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONANIA ZABIEGU WETERYNARYJNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ
ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MIELEC.
1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia:
………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu:
………………………………………………………………………………………………………….
3. Gatunek zwierzęcia kot, pies*, maść, imię, płeć, nr identyfikacyjny
……………………………………………………………………………………………………...…..
.…………………………………………………………………………………………………………
4. Rodzaj wykonanego zabiegu (sterylizacja, kastracja, uśpienie ślepego miotu*)………………….
5. Dołączam kserokopię pokwitowania wykonania zaszczepienia psa w kierunku wścieklizny
w bieżącym roku…………………………………………………………………………………...
6. Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji
w kwocie …………….. zł słownie………………………………………………………………..
oraz do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie poza biegowym.
 niepotrzebne skreślić
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Urząd Gminy Mielec informuje:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.
2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl
i nr telefonu: (17) 774 56 37.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
4. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z:
– Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
– Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,
przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej.
– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.).
7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jeżeli
dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.
8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionej ustawy jest obligatoryjne, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości przeprowadzenia postepowania w sprawie dofinansowania kosztów kastracji/sterylizacji psa/kota. Podanie dodatkowych danych jest
dobrowolne.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
11. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Mielec, z siedzibą przy ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec w celu
przeprowadzenia postepowania w sprawie dofinansowania kosztów kastracji/sterylizacji psa/kota. Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach.
Przyjmuję do wiadomości, iż konsekwencją niewyrażenia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych będzie brak możliwości dofinansowania kosztów
kastracji/sterylizacji psa/kota.
…………………………………………….
Miejscowość, data
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……………………………………………….
podpis właściciela zwierzęcia
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