OŚWIADCZENIE
opiekuna kotów wolno żyjących w ramach programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto
Świadom/a odpowiedzialności karnej w myśl art. 233 §1 KK niniejszym oświadczam:
1. Dane wnioskodawcy
a. Imię i nazwisko opiekuna kotów wolno żyjących:
…………………………………………………………………………….
b. Adres zamieszkania opiekuna kotów wolno żyjących:
……………………………………………………………………………..
c. numer telefonu:
……………………………………………………………………………..
2. Koty znajdują się w następującym obszarze bytowania:
…………………………………………………………………………………………………
3. Oświadczam, że pod moją opieką jest ……… kotów wolno żyjących.
W przypadku rezygnacji z opieki nad wyżej wymienionymi zwierzętami, w ciągu 7 dni
powiadomię o tym fakcie Urząd Miejski w Nowej Soli.
Zobowiązuję się do:
- przechowywania karmy zgodnie z zaleceniami jej producenta oraz w miejscu niedostępnym
dla osób trzecich lub zwierząt;
- wykładania karmy w stałym miejscu, proporcjonalnie do okresu dokarmiania w okresie
jesienno-zimowym
- utrzymywania czystości w miejscach dokarmiania kotów;
- przekazania w miarę możliwości związanych z odłowieniem, kotów będących pod moją
opieką do sterylizacji lub kastracji w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Nowa Sól - Miasto.

Nowa Sól, dnia ………………………….

……………………………………
(podpis opiekuna kotów)

Obowiązek informacyjny dla karmicieli wolno żyjących kotów
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze
zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli jest
Prezydent Miasta Nowa Sól (adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 67-100 Nowa Sól, nr tel.
68 459 03 00, e-mail: nowasol@nowasol.pl).
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@comp-net.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu Opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 11a
ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz.U.2022.572);
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 oraz w celach archiwalnych przez okresy
wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów archiwalnych.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię
Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo
wniesienia
skargi
do
Prezesa
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
10) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym
dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że
wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe będą udostępnione również
następującym kategoriom odbiorców: podmiotom przetwarzającym – osobom fizycznym lub prawnym,
organom publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora – w szczególności dostawcom usług technicznych, usługodawcom wykonującym zadania
w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, w tym
dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i
bezpieczeństwo IT; podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany
przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom
pocztowym.

