
Niemce, dnia …..............………….. 

 

 

Wójt Gminy Niemce 

ul. Lubelska 121 

21-025 Niemce 

 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA  ZABIEGU STERYLIZACJI                

* PSA/KOTA* 

 Zwracam się o dofinansowanie zabiegu sterylizacji psa/kota*, którego jestem 

właścicielem. 

1.  Oznaczenie wnioskodawcy: ……………………………………………………………. 

2.  PESEL: …………………………………………………………………………………. 

3.  Adres:……………………………………………………………………………………. 

4.  Telefon: …………………………………………………………………………………. 

5.  Nr konta bankowego: 

 

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

6.  Informacje o posiadanym zwierzęciu: 

• Gatunek:……………………………………………………………………………….. 

• Rasa:……………………………………………………………………………………. 

• Wiek:……………………………………………………………………………………. 

• Płeć:…………………………………………………………………………................... 

• Maść: …………………………………………………………………………………… 

 

Zobowiązuję się do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym. 

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Zarządzeniem Nr 156/2017 Wójta Gminy Niemce z dnia 9 listopada                

2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dofinansowania z budżetu Gminy Niemce na zabiegi sterylizacji 

psów i kotów z terenu Gminy Niemce. 

Oświadczam, że świadomy jestem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikającej z art. 233 

Kodeksu Karnego. 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) informuję, iż:  

1. Administratorem Twoich danych będzie Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce,                        

tel. 81 756 15 21; info@niemce.pl 

2. z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się osobiście w Urzędzie Gminy Niemce,                     

ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres 

Administratora danych. 

3. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia przedmiotowego wniosku na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. Twoje dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym 

zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

5. Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat. 

6. Podane przeze Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa 

trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Masz prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także do przenoszenia danych; 

8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu 

nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy  Rozporządzania 

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. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym lub warunkiem 

zawarcia umowy, a niepodanie ich jest równoznaczne z brakiem możliwości rozpatrzenia 

przedmiotowego wniosku. 

 

  

 

………........................……… 

(Podpis właściciela zwierzęcia) 

 

 Załączniki: 

 1. Zaświadczenie o zaszczepieniu psa przeciw wściekliźnie 

 

mailto:info@niemce.pl


 

 

 

 

 


