
Gruta, dnia …………………………. 

…………………………………… 
Imię i nazwisko 
 
……………………………………    Wójt Gminy Gruta 

Gruta 244,  86-330 Mełno 
Adres zamieszkania 
 
…………………………………… 
Numer telefonu 
 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZABIEGU  

STERYLIZACJI/KASTRACJI I ZNAKOWANIA PSA/KOTA 

 

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji i znakowania 

psa/kota*, którego jestem właścicielem: 

gatunek: ............................ płeć ……………………  

wiek: .........................  

rasa: ..........................  

waga (tylko w przypadku psów): ....................................  

nr identyfikacyjny czipa (jeśli posiada): ................................... 

Oświadczam, że posiadam aktualny dokument potwierdzający poddanie zwierzęcia 

obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie psów i suk), z dnia: 

................................................. 

 
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zobowiązuję się do:  
1.Dostarczenia i odbioru zwierzęcia we własnym zakresie i na własny koszt. 
2.Zapewnienia informacji oraz pomocy niezbędnej do prawidłowego wykonania zabiegu. 
3.Szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie po zabiegowym.     
4.Uiszczenia pozostałych kosztów zabiegu i znakowania.  

                                        
Oświadczenia: 
- w przypadku pojawienia się dodatkowych badań, zabiegów lub usług, komplikacji po zabiegu, 
wizyt kontrolnych po zabiegu koszty ponosi właściciel. Jeżeli w wyniku wstępnej weryfikacji 
stanu zdrowia nastąpi odmową zakwalifikowania do wykonania zabiegu kastracji koszty 
badania wstępnego ponosi właściciel, 
- Zamawiający nie finansuje dodatkowych badań (np. EKG, RTG, USG, badanie krwi, moczu), 
wykonywanych w ramach weryfikacji stanu zdrowia zwierzęcia, niezbędnych podczas wizyty 
kwalifikującej - koszt ww. badań pokrywa właściciel zwierzęcia,   
- oświadczam, że wyrażam zgodę na elektroniczne znakowanie mojego zwierzęcia wraz 
z rejestracją w bazie danych zwierząt oznakowanych SAFE ANIMAL, 
- zapoznałam/łem się z Klauzulą informacyjną (na odwrocie). 
 

 

……………………… 

        (podpis właściciela zwierzęcia) 

*niepotrzebne skreślić 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

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), zwanego dalej ,,RODO” informuję, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Gruta, Gruta 244,      

86-330 Mełno, adres e-mail: gruta@gruta.pl, telefon: +48 564683121. 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, adres e-mail: iodo@gruta.pl lub pisemnie na adres Administratora danych. 

3) Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu otrzymania dofinansowania zabiegu kastracji 

psa/kota. 

4) Pana/Pani dane przetwarzane są w celach rozrachunkowych oraz w czasie funkcjonowania 

bazy Safe-Animal (dotyczy właścicieli zwierząt oznakowanych elektroniczną identyfikacją i 

rejestracją, prowadzoną w ramach gminnej akcji czipowania). Przetwarzanie danych 

osobowych odbywać się będzie przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych   w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych. 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej. 

6) Zbierane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 

podlegać profilowaniu. 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

8) Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. 

9) Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 
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