
  

 

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

             miejscowość i data 

         Burmistrz Krapkowic 
         ul. 3 Maja 17 
         47-303 Krapkowice 
 

 

WNIOSEK O SFINANSOWANIE  
ZABIEGU STERYLIZACJI/KASTRACJI* KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH 

W RAMACH „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice” 

 
 

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej: 
 

 

 

Adres zamieszkania:  
 

 

 

 

Numer telefonu: 
 

 

Ilość zwierząt zgłoszonych  
do zabiegu (szt.) 

 

 

 

Rodzaj zabiegu: 

 
sterylizacja (szt.) 

 

 
kastracja (szt.) 

 

Miejsce przebywania zwierząt:   

 

 

Informacje dodatkowe:   

 

 

Klauzula informacyjna 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 informuję, że: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gmina Krapkowice, którą reprezentuje Burmistrz Krapkowic,  z siedzibą                                

w Krapkowicach (47-303), przy ul. 3 Maja 17. 

Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Agnieszkę Kaczmarczyk, z którą można się skontaktować 

poprzez email: iod@krapkowice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  z przetwarzaniem danych. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Gminy  wynikających z realizacji programu bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Krapkowice –wymaganej przepisami ustawy  o ochronie zwierząt (tekst jednolity  z 2019 r. poz. 122). 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, a wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub poprawienia. 
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 obowiązującego prawa. 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Oświadczam, że zgłoszone przeze mnie do niniejszego wniosku o sfinansowanie sterylizacji/kastracji koty są kotami 

wolno żyjącymi* 

* niepotrzebne skreślić 

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

miejscowość i data                                                                           podpis wnioskodawcy 


