Załącznik Nr 1
do Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Brusy w 2021 roku

DEKLARACJA SPOŁECZNEGO OPIEKUNA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
Imię i nazwisko społecznego opiekuna
kotów wolno żyjących
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Koty wolno żyjące objęte opieką, ich liczba
i płeć (jeżeli jest znana)

Liczba kotów: …………… szt.,
w tym: samice: ……………szt.,
samce: …………….szt.,
z czego ………szt. poddanych kastracji
i ……… szt. poddanych sterylizacji

Miejsce przebywania kotów wolno żyjących

Forma udzielanej opieki kotom wolno
żyjącym
Informacja o konieczności wykonania
zabiegów: sterylizacji, kastracji

Zobowiązuję się informować Urząd Miejski w Brusach o wszelkich zmianach danych podanych
w powyższej tabeli, w tym o fakcie zaprzestania udzielania zadeklarowanej przeze mnie pomocy.
Oświadczam, że podana liczba kotów obejmuje wyłącznie koty wolno żyjące.

................................................
miejscowość, data

...................................................................
podpis społecznego opiekuna kotów wolno żyjących

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) dalej „RODO" informuję, iż:
1.

2.
3.
-

4.
5.

6.
7.
8.

9.
-

10.
11.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brus, który reprezentuje Gminę Brusy i
jest kierownikiem Urzędu Miejskiego w Brusach z siedzibą przy ul. Na Zaborach 1,
89-632 Brusy.
W sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony
danych pod adresem e-mail: iod@brusy.pl lub pocztą tradycyjną na adres administratora.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w
związku z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie gminy Brusy w zakresie opieki na kotami wolno żyjącymi.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji programu, o którym mowa
w pkt 3.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy oraz organy publiczne, sądy i inne
podmioty, które wykażą interes prawny w pozyskaniu danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. programu.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich
zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Posiada Pani/Pan:
prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych,
prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy
zmianie lub zdezaktualizowały się,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do
ich przechowywania,
prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które
przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych,
prawo do sprzeciwu – może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
danych. W szczególnych sytuacjach, jeżeli przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie lub
interesie publicznym, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne,
przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

