
…………………………………

imię i nazwisko

…………………………………

adres zamieszkania/ do korespondencji

…………………………………

nr telefonu/ e-mail

Urząd Miasta Kielce
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska

ul. Strycharska 6 25-659 Kielce

WNIOSEK
Uprzejmie proszę o wpis do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów.

ANKIETA

1.Liczba kotów pod opieką …………………………………………………………………………………….

2.Liczba kocic……………………..….Liczba kocurów……………..………Liczba kociąt…………………..

3.Miejsce przebywania kotów………………………………………………………………………………….

4.Informacje na temat stanu zdrowia, ilości osobników niewykastrowanych i inne ………...…………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..

OŚWIADCZENIE

1.Oświadczam, że koty, nad którym sprawuję opiekę są kotami wolno żyjącymi  i nie są moją własnością.

2.Oświadczam,  że  zapoznałam/zapoznałem  się  z Regulaminem  wydawania  legitymacji  Społecznych
Opiekunów Kotów i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

…………………….

Podpis

Szanowni Państwo

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, zwany dalej Administratorem, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie,  pisząc na adres  Administratora  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:
prezydent@um.kielce.pl

2.Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z którym  możecie  Państwo  skontaktować  się  za  pomocą  poczty
elektronicznej: iod@um.kielce.pl lub pisząc na adres Administratora.

3.Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych jest  nieobowiązkowe,  jednak  niezbędne  do  rejestracji  Państwa  jako  Społecznego
Opiekuna Kotów w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta
Kielce.

4.W przypadku podania przez Państwa danych osobowych podstawą ich przetwarzania jest:

Øustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,

ØUchwała nr LIX/1170/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kielce na rok 2022".



Więcej  informacji  odnośnie  Polityki  prywatności  oraz  swoich  praw  możecie  Państwo  uzyskać  na  stronie  internetowej
 https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/srodowisko/spoleczny-opiekun-kotow.html lub w budynku Administratora.

https://bipum.kielce.eu/urzad-miasta-kielce/srodowisko/spoleczny-opiekun-kotow.html



