
Zgłoszenie do udziału w programie sterylizacji i kastracji psów i kotów  

1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia: 

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

2. Adres zamieszkania i numer telefonu/e-mail właściciela zwierzęcia: 

 adres zamieszkania….............................................................................................................. 

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

 numer telefonu......................................................................................................................... 

 e-mail....................................................................................................................................... 

3. Dane dotyczące zwierzęcia: 

gatunek (pies/kot):.............................................. płeć:.................................................................... 

rasa:................................................................... wiek:................................................................... 

imię:................................................................... waga:.................................................................. 

zwierzę posiada czip:              nie                      tak, nr: ……………………………………….. 

 

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z zasadami programu sterylizacji i kastracji psów i kotów 

posiadających właścicieli w roku 2022 i zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 25% 

kosztów zabiegu. 

5. Oświadczam, że jestem właścicielem zgłoszonego do zabiegu kastracji zwierzęcia oraz 

zamieszkuję na terenie gminy Szczerców. 

6. Świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233. § 1. Kodeksu karnego - 

oświadczam, że jestem właścicielem wskazanego w zgłoszeniu zwierzęcia. 

7. Ponadto, zobowiązuję się do opieki nad zwierzęciem w okresie po zabiegu oraz ponoszenia 

ewentualnych kosztów z tym związanych. 

Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym  

 

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

miejscowość, data czytelny podpis właściciela lub opiekuna 

zwierzęcia 

 

Załączniki do zgłoszenia: 

1. Kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu 

szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie psów). 

Wyjaśnienia: 
art. 233. § 1. Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 z późn.zm.)„Kto, 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do lat 8 ” 



Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Urzędu Gminy Szczerców 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” 

informuje się klientów Urzędu Gminy Szczerców, że: 

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Szczercowie danych 

osobowych klientów jest Wójt Gminy Szczerców, adres Urzędu Gminy Szczerców: ul. 

Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, tel. (44) 631 80 50/59. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować tel. 

(44) 631 80 50/59 wew. 128, mail: rodo@szczercow.org. 

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez 

Urząd Gminy w Szczercowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach. 

4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż 

upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z 

regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym 

wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie 

zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i 

konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu 

przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt. 

6. Klienci Urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania. 

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych). 

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich 

podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych 

osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 

3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie 

poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować 

pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia. 
 

 

 
 

 

 

Wypełnia pracownik Urzędu Gminy Szczerców 

 

Wniosek został pozytywnie zweryfikowany przez pracownika Urzędu Gminy. 

 

 

 
.................................................... 
(data i podpis weryfikujacego wniosek 

mailto:rodo@szczercow.org

