
 

Rudniki, dnia …………………. 

        Wójt Gminy Rudniki 
        ul. Wojska Polskiego 12A 

        46-325 Rudniki 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZABIEGU 

STERYLIZACJI/KASTRACJI*  PSA/KOTA* 

Zwracam się o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota* 

1. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko wnioskodawcy:  ....................................................................................  

Adres zamieszkania: ........................................................................................................  

Telefon ....................................................................................  

2. Informacje o posiadanym zwierzęciu: 

Gatunek: pies / kot *  

Rasa:  ....................................................................................... 

Wiek:  ....................................................................................... 

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

Miejsce przebywania zwierzęcia: ……………………………………………………………… 

Opis zwierzęcia (np. waga, numer chipa, kolor i długość sierści, znaki szczególne):  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że jestem prawnym właścicielem zwierzęcia oraz na stałe zamieszkuję w Gminie 

Rudniki.  

Oświadczam, że zapoznałam(em) się z Zarządzeniem 0050.41.2023 Wójta Gminy Rudniki 

z dnia 07.04.2023 r. w sprawie zasad dofinansowania właścicielom zabiegu sterylizacji lub 

kastracji psów lub kotów i zobowiązuję się do pokrycia pozostałych kosztów związanych 

z wykonaniem zabiegu oraz do zapewnienia zwierzęciu odpowiedniej opieki w okresie 

pozabiegowym.  

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma(y) odpowiedzialności karnej wynikającej  

z art. 233 Kodeksu karnego za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy. 

 

…………………………………..     …………………………………. 

miejscowość, data         podpis Wnioskodawcy 

*  niepotrzebne skreślić 

** W przypadku zabiegu sterylizacji/ kastracji psa należy do wniosku dołączyć aktualne 

zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.  

 

 



 

Klauzula informacyjna 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby uzyskania do-

finansowania zabiegu kastracji/sterylizacji psa/kota, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozpo-

rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 2016 r. w sprawie swo-

bodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozpo-

rządzenie o ochronie danych)” 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 6 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), dalej „RODO” 

informuję, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych jest: Wójt Gminy Rudniki, ul. Wojska Polskiego 

12A, 46-325 Rudniki. 

2. Kontakt z inspektorem danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest możliwy za 

pomocą: e-mail: iod@rudniki.pl, tel. 34-3595072 w 11, adres pocztowy: Urząd Gminy  

w Rudnikach, ul. Wojska Polskiego 12 A, 46-325 Rudniki 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania dofinansowania kosztów 

zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów ze środków budżetu gminy Rudniki 

przeznaczonych na ten cel. 

4. Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się na podstawie §13 „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Rudniki w 2022 r.”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVII/308/2022 z dnia 22.03.2022 

r. oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym 

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 (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.). 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne aby uzyskać 

przedmiotowe dofinansowanie.  

9. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie przepisów prawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-

dzynarodowej. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

mailto:iod@rudniki.pl

