
 

........................................................................                                                                                     Janów Podlaski, dnia ………….. 
             (imię i nazwisko lub nazwa) 

 

........................................................................ 

                             (adres) 

 

........................................................................ 

          (kod pocztowy i miejscowość) 

 

Wójt Gminy 

Janów Podlaski 

 

 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZABIEGU STERYLIZACJI/KASTRACJI  

PSA/KOTA 

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie w wysokości do 30% poniesionych  kosztów ww. 

zabiegu w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Janów Podlaski w 2022 roku. 

 

Informacje o posiadanym zwierzęciu: 

- Pies / Kot 

- Rasa:......................................................................................................... 

- Wiek:......................................................................................................... 

- Płeć: ........................................................................................................ 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem zwierzęcia i zapoznałem się z warunkami dofinansowania 

przez Gminę Janów Podlaski do zabiegów określonych w Programie opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Janów Podlaski na 2022 

rok. 

Zobowiązuję się do opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym. 

 

Proszę o zwrot na konto nr :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
 

 

………………..………………………………..  
                                                                                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy)  

 

Załączniki:   

1) Faktura  wystawiona przez lekarza  weterynarii  zawierającą  dane  właściciela lub opiekuna 

zwierzęcia. 

2) Aktualny dokument potwierdzający poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu 

przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie psów). 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 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 (zwanego 

ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), dalej rozporządzenie „RODO” informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Janów Podlaski. Dane kontaktowe:  

• adres: ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski,  



 

• e-mail: ug@janowpodlaski.pl,  

• telefon: (83) 341 30 73. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem 

siedziby administratora, za pomocą adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem 

telefonu (83) 341 30 73. 

3. Dane osobowe podawane we wniosku przetwarzane są w celu dofinansowania zabiegu weterynaryjnego na 

podstawie Uchwały nr XXV/237/22 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 

Janów Podlaski w 2022 roku (Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2022 r. poz. 2013 z późn. zm.). 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia „RODO” tj. 

przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionym celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być 

przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 

oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów 

powierzenia. 

6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i 

rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 

u administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym również prawo do możliwości uzyskania kopii tych 

danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”, 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 rozporządzenia 

„RODO”, 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 rozporządzenia „RODO”. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem udzielenia dofinansowania.  

10. Dane osobowe nie są objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

11. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 

 

 


