
Ostrów Wielkopolski, ……………………… 

 

 

         

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski 

        Al. Powstańców Wielkopolskich 18 

        63-400 Ostrów Wielkopolski  

 

         

Wniosek  

o wpis do Rejestru karmicieli i opiekunów kotów wolno żyjących na terenie  

Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski 

 

 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

 

2. ………………………………………………………………………………………………... 

(adres do korespondencji) 

 

 

3. ………………………………………………………………………………………………... 

(adres e-mail i/lub numer telefonu) 

(Podanie adresu e-mail/numeru telefonu jest dobrowolne, w celu przyspieszenia kontaktu w 

przedmiotowej sprawie) 

 

Oświadczam , że sprawuję opiekę nad niżej wymienionymi kotami wolno żyjącymi: 

 

4. Miejsce dokarmiania kotów (adres) oraz rejon ich bytowania: 

 

………………….……………………………………………………………………………….. 

 

.………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Ilość dokarmianych kotów: ……………. 

 

6. Zobowiązuję się informować pisemnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim o zmianie liczebności kotów 

objętych moją opieką oraz o każdej zmianie innych danych wskazanych w niniejszym 

wniosku, w szczególności o zaprzestaniu przeze mnie dokarmiania i opieki nad kotami 

wolno żyjącymi. 

 

7. Oświadczam, że dobrowolnie, społecznie i nieodpłatnie sprawuję opiekę nad kotami 

wolno żyjącymi i zajmuję się ich dokarmianiem. 

 

 

 
............…………………………………….. 

                                                                          (czytelny podpis społecznego opiekuna kotów) 

 
  

 

 

 



 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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) informuję, iż : 

1. Administratorem Danych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski reprezentowana przez 

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,  63-400 Ostrów Wielkopolski,   

al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: 

um@umostrow.pl, strona internetowa: www.umostrow.pl,  

 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  

al. Powstańców Wielkopolskich 18,  fax.(62) 736-64-07, e-mail: iod@umostrow.pl. 

 

3. Dane osobowe gromadzone są i przetwarzane w celu dokonania wpisu do Rejestru karmicieli  

i opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, na 

podstawie: 

-   art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania  

w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej – ustawa z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz uchwała nr XXXI/364/2021 Rady Miejskiej 

Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto 

Ostrów Wielkopolski w roku 2021.  

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO -  w celu przyspieszenia kontaktu w przedmiotowej sprawie   - 

w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail  - na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą. 

 

4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych.   

 

5. Podanie danych jest niezbędne do dokonania wpisu do przedmiotowego rejestru.  

W przypadku braku podania danych, osoba nie zostanie wpisana do rejestru.  

  
6. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów  

o ochronie danych tj.: podmioty świadczące usługi pocztowe, informatyczne oraz  mogą 

zostać udostępnione  instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie 

obowiązującego prawa.  

  

7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych Rozporządzeniem,  ma prawo 

do: 

- żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, 

- sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  

- wniesienia sprzeciwu,  

- w przypadku zgody na przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a)  RODO (numer 

telefonu lub adres e-mail), przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody wymaga jego złożenia w formie 

pisemnej  i  przesłania na adres wskazany w pkt. 1  

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem 

przetwarzaniu danych osobowych.  
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