
Załącznik Nr 1  

do „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na terenie 

Gminy Radzymin w 2021 roku” 

 

Radzymin, dnia ……………………………… 

 

Burmistrza Radzymina 
Pl. T. Kościuszki 2 
05 – 250 Radzymin 
 
 

W n i o s e k  

o przyznanie dofinansowania zabiegu  

sterylizacji, kastracji, elektronicznego znakowania, psa/kota w 2021 r. * 

 

 

Imię i nazwisko  .……………….…….…...………...………………………………………………………………..........................…… 

nr Radzymińskiej Karty Mieszkańca**.………………………………………………….….…….…………...………...………… 

Adres zamieszkania  ………………………………………………..……………………….…….…..…………………………………… 

numer telefonu** ……………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

nr rachunku bankowego**: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Wnioskowana kwota dofinansowania wynikająca z Programu: ………………………………………………………zł 

Rodzaj zabiegu: 
 elektroniczne znakowanie w wysokości: 35 złotych x ……….. szt. 
 kastracji kota w wysokości: 70 złotych x ……….. szt. 
 sterylizacji kotki w wysokości: 160 złotych x ……….. szt., 
 kastracji psa w wysokości: 200 złotych x ……….. szt., 
 sterylizacji suki w wysokości: 270 złotych x ……….. szt., 
 

I. Informacje o posiadanym zwierzęciu: 
Gatunek:..................................................................................................................................................... 

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

Wiek:.......................................................................Płeć:............................................ ............................................ 

Miejsce przebywania zwierzęcia:...............................................................................................................................  

Numer czipa (obowiązkowe w przypadku psów lub ubiegania się zwrotu kosztów za znakowanie):  

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

 

 

  



II. Informacje o posiadanym zwierzęciu: 

Gatunek:.................................................................................................................................................................... 

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

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

Płeć:........................................................................................................................ ................................................... 

Miejsce przebywania zwierzęcia:............................................................................................................................... 

Numer czipa (obowiązkowe w przypadku psów lub ubiegania się zwrotu kosztów za znakowanie):  

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

Załączniki: 

1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia (książeczkę zdrowia psa/kota, 

rodowód). 

2. Kserokopia faktury lub rachunku wystawionego przez lekarza weterynarii. 

3. Kserokopia dowodu potwierdzającego zaszczepienie psa przeciwko wściekliźnie. 

* właściwe podkreślić 

** informacje dodatkowe 

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

                                                (podpis właściciela zwierzęcia) 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 2 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 osobowych ), informujemy iż: 

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Radzymina z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy, Plac Kościuszki 
2, 05 250 Radzymin .Dane kontaktowe: Urząd Miasta i Gminy Radzymin z siedzibą w Radzyminie, Plac Kościuszki 2, kontakt  
z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@radzymin.pl 

b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zapobiegania i zwalczaniu bezdomności zwierząt.  
c) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane partnerom z którymi  Burmistrz Radzymina zawrze umowy w celu realizacji 

wykonania zabiegów objętych wnioskiem.  
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane: do czasu wykonania usługi wskazanej we wniosku a po jej wykonaniu na 

podstawie wewnętrznych przepisów dotyczących realizacji obowiązku przechowywania dokumentów i ich archiwizacji 
przyjętych w Urzędzie Miasta i Gminy Radzymin.  

e) przysługuje Pani/Pana prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, 
wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie przewidziane przez prawo, w tym do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

f) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 
osobowych w wypadu powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych. 

g) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku. 
h) Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą  profilowane. 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Burmistrza Radzymina, z siedzibą w 
Radzyminie, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin w celu zapobiegania i zwalczaniu bezdomności zwierząt; imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, telefon ) 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych 

oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
 
 

 

 

……………………………………………………………………………. 

data 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

czytelny podpis  

 


