......................................................
(Miejscowość, data)

...................................................................
(imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy)

..................................................................
(dokładny adres Wnioskodawcy)

.....................................................
(telefon)

.....................................................
(PESEL)

Starosta Powiatu Wągrowieckiego
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec
WNIOSEK o wydanie zezwolenia
Proszę o wydanie zezwolenia na posiadanie/hodowanie/utrzymywanie1 chartów
rasowych lub ich mieszańców.
INFORMACJE O POSIADANYM PSIE
1. Pochodzenie psa (nazwisko, imię i adres poprzedniego właściciela psa):
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Rasowy -  nazwa rasy: ………………………………………………………………...
Mieszaniec -
3. Nazwa psa (imię): ……………………………………………………………………………
4. Płeć:

pies –

suka –

5. Data urodzenia: ………………………………………………………………………………
6. Maść: ………………………………………………………………………………………....
7. Numer trwałego oznakowania (o ile posiada):……………………………………………….
8. Znaki szczególne: …………………………………………………………………………….
9. Adres pobytu psa:……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
(u posiadacza/w miejscu utrzymywania/w miejscu prowadzonej hodowli)
1

Niepotrzebne skreślić

11. Opis miejsca/warunków, w jakich przebywać będzie pies: ………………………………...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
12. Dokumenty dołączane do niniejszego wniosku:……………………………………………
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
13. Inne informacje2: ……………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

……………………………………
(podpis Wnioskodawcy)

2

W przypadku występowania o zezwolenie na utrzymywanie psa podać dane właściciela psa.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, kod
pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500.
Przedstawiciel administratora danych:
Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, ul. Kościuszki 15, kod
pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500.
Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
 w celu zawarcia umowy wykonania usług podczas realizacji zamówień publicznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE
z 27.04.2016 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 119, s. 1) – dalej RODO
 w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.
6 ust. 1 lit. c RODO);
 w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów np. przetwarzanie wizerunku w postaci fotografii
wykonywanych podczas wydarzeń mających na celu promocję regionu lub podmiotu publicznego, przetwarzanie
danych osobowych w procesie rekrutacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
Okres przechowywania danych osobowych:
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania
i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo
do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem
możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze,
informatyczne, likwidatorzy szkód.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

___________________________________________________
(data i podpis klienta)

Wągrowiec, dnia ......................................
............................................................
imię i nazwisko
............................................................
data urodzenia
............................................................
miejsce urodzenia
............................................................
nr PESEL

Oświadczenie
Oświadczam, że znane mi są przepisy art. 53 ustawy z dnia 13 października 1995 r.
Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 z późn. zm.) dotyczące zakazu polowań
z chartami rasowymi i ich mieszańcami oraz odpowiedzialności karnej za złamanie tego
zakazu:
- kto poluje z chartami lub ich mieszańcami, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5
(art. 53 pkt 2 )
- kto nie będąc uprawnionym do polowania, wchodzi w posiadanie zwierzyny podlega karze
pozbawienia wolności do lat 5 (art. 53 pkt 6).
Jestem świadom, że pies pozostawiony bez opieki potraktowany będzie, jako pies
kłusujący, a odpowiedzialność karną ponosi jego właściciel.
Oświadczenie niniejsze stanowi załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia
na posiadanie chartów i ich mieszańców, zgodnie z art.10 ustawy Prawo łowieckie.

.............................................................
(data i czytelny podpis właściciela psa)

Wągrowiec, dnia ......................................
............................................................
imię i nazwisko
............................................................
data urodzenia
............................................................
miejsce urodzenia
............................................................
nr PESEL

Oświadczenie
Oświadczam, że nie byłem karany za kłusownictwo oraz że nie toczy się przeciwko
mnie postępowanie sądowe w związku z posiadaniem chartów rasowych lub ich mieszańców.
Oświadczenie stanowi załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na posiadanie
chartów i ich mieszańców, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo
łowieckie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1295 z późn. zm.).

...................................................................
(data i czytelny podpis właściciela psa)

