
..............................................................   Kłodzko, dn. ....................................
                     imię i nazwisko

..............................................................
                            adres

..............................................................
Starosta Powiatu Kłodzkiego
57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 1

Wniosek o wpis do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na
podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

1. Adres albo nazwa i siedziba posiadacza lub prowadzącego hodowlę  ......................................................

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

2. Adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli  .......................................................

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

3. Liczba zwierząt posiadanych lub hodowanych  ...............................................................................................

4. Nazwa gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje  .........................................

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

5. Data, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia  ..........................................................................................

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

6. Data wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia  .....................................................

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

7. Płeć zwierzęcia jeżeli jest możliwa do ustalenia  ............................................................................................

8. Opis trwałego oznakowania zwierzęcia jeżeli jest oznakowane  ................................................................

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

9. Cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia  .......................................................................

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

10. Numer i data wydania:
     a) zezwolenia na import zwierzęcia do kraju  ..................................................................................................
     b) zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku  ...............................................................................
     c) dokumentu wydanego przez  powiatowego  lekarza  weterynarii,  potwierdzającego  urodzenie

zwierzęcia w hodowli  ..................................................................................................................
d) innego dokumentu stwierdzającego legalność  pochodzenia zwierzęcia  ....................................

         (wpisać we właściwej pozycji a – d)
      Wyżej wymienione dokumenty należy dołączyć do wniosku.

...............................................................
                                 Podpis

OPŁATA SKARBOWA:
 26   ZŁOTYC  H ZA WPIS DO REJESTRU,
 17 ZŁOTYCH   ZA WYDANIE ZAŚWIADCZENIA,

zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r., wpłacone w kasie Starostwa Powiatowego w Kłodzku przy
ul.  Okrzei 1  bądź na konto Gminy Miejskiej Kłodzko pl.  B.  Chrobrego 1  nr 62 9588 0004 7100 1010
2000 0020. KSEROKOPIĘ OPŁATY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU.



Klauzula  informacyjna  dotycząca  przetwarzania  danych  osobowych w Starostwie
Powiatowym w Kłodzku

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, jest Starosta Kłodzki
– Maciej Awiżeń, mający siedzibę w Starostwie Powiatowym w Kłodzku, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko.
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez: 
1) adres e-mail: iod@powiat.klodzko.pl
2) adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 
3) tel. 74 865 75 28
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
Cele przetwarzania i podstawa prawna

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wybranych usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe 
w Kłodzku na podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie  w zakresie  niezbędnym
dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i 
obowiązków ustawowych starostwa.
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przysługuje prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się  ochroną danych osobowych tj.
 
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
telefon: 22 860 70 86
 
Prawa podmiotów danych

Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Klodzku przysługuje 
prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania.
 
Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 
wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych organów starostwa, w tym 
również zgodnie z przepisami w zakresie dot. archiwizacji dokumentacji.
 
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i  niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia 
obowiązku wynikającego z przepisu prawa w zakresie uprawnień i obowiązków ustawowych starostwa.
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