Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Wniosek
o wydanie zezwolenia na utrzymywanie lub hodowanie psa rasy uznawanej za
agresywną.
Imię i Nazwisko ..................................................................................................................................................
Adres ......................................................................................................................................................................
Telefon ....................................................
Proszę o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
Rasa psa ...............................................
Wiek ......................................................

Płeć ….................................................................................

Pochodzenie psa ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Sposób oznakowania .......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Miejsce i warunki utrzymywania psa, sposób zabezpieczenia przed ewentualnym
zagrożeniem dla ludzi i zwierząt …………………........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

data i podpis …………………………………………

------------Do wniosku proszę dołączyć:
- kopię rodowodu lub metryki psa;
- kopię aktualnego zaświadczenia o zaszczepieniu psa przeciwko wściekliźnie (oryginał do wglądu);
- dowód opłaty skarbowej (82 zł - utrzymywanie) lub (616 zł - hodowanie) za wydanie zezwolenia na
utrzymywanie lub hodowanie psa rasy uznawanej za agresywną.
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne: 1) amerykański pit bull terrier; 2) pies z Majorki (Perro de Presa
Mallorquin); 3) buldog amerykański; 4) dog argentyński; 5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario); 6) tosa inu; 7) rottweiler;
8) akbash dog; 9) anatolian karabash; 10) moskiewski stróżujący; 11) owczarek kaukaski.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac1000-lecia 25; 87-400 GolubDobrzyń
Można się z nim kontaktować listownie, mailowo: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Do kontaktów w sprawie ochrony Pani/Pana danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych – Piotr Juzoń,
z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@uggolub-dobrzyn.pl lub pismo na adres Urzędu z dopiskiem
– Inspektor Ochrony Danych.
CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:


wydania zezwolenia na hodowanie/utrzymywanie psa zaliczanego do rasy psów uznawanych za agresywne,



zaksięgowania i rozliczenia zapłaconej opłaty skarbowej.

Będziemy przetwarzać dane osobowe w zakresie imię i nazwisko, adres, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy o ochronie zwierząt oraz o opłacie skarbowej.
Będziemy przetwarzać dane osobowe w zakresie numeru telefonu na podstawie udzielonej zgody, w celu ustalenia daty wizji
lokalnej oraz poinformowania o ewentualnych brakach formalnych do złożonego wniosku, którą możesz wycofać w dowolnym
momencie.
ODBIORCY DANYCH
Dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących
przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem
oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które
przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi
informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią
one odpowiednią ochronę Państwa praw.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługują prawa dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu, nie bycia
profilowanym.
Wymienione prawa mogą być ograniczone w sytuacjach, kiedy Urząd jest zobowiązany prawnie do przetwarzania danych w
celu realizacji obowiązku ustawowego. Szerszą informację o prawach znajdziesz na stronie internetowej www.uggolubdobrzyn.pl w zakładce – ochrona danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, chyba że będzie to
niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, choć w niektórych przypadkach może być konsekwencją
wymogów przepisów prawa.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
[

] TAK

[

] NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (numer telefonu) w celu wydania zezwolenia na
utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną przez Wójta Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400
Golub-Dobrzyń, tel. 56 683-54 -00 (-03) jako administratora, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO). W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

………………………………………………………………
(data, podpis)

