Pasym, dnia …………………………..
…………………………………………
(imię i nazwisko)

...............................................................
(adres zamieszkania)

………………………………………...
(nr telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy
w Pasymiu
ul. Rynek 8
12-130 Pasym

Wniosek
o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za
agresywną o następujących danych:
1. Rasa psa: …………………………………………………………………………….
2. Pochodzenie psa: …………………………………………………………………....
3. Wiek psa: …………………………………………………………………………....
4. Płeć psa i jego imię: ……………………………………………………………….
5. Określenie
miejsca
i
warunków
utrzymywania
psa:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

………………………………….
(podpis właściciela)

Załączniki:
1. Kserokopia aktualnego
zaświadczenia o przeprowadzonym obowiązkowym
szczepieniu przeciw wściekliźnie lub książeczki zdrowia psa.
2. Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.
3. Kopia rodowodu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu (dane adresowe: ul.
Rynek 8, 12-130 Pasym).
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e
RODO), realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w pozostałych przypadkach
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w
zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 prawo dostępu do danych osobowych,
 prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych,
 prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; informujemy, że
w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo
wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na
Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie
naszego prawnie usprawiedliwionego interesu,
 prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich
danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych
danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

