Wałbrzych, dn....................................................

...........................................................
Imię i nazwisko /nazwa firmy-pieczęć/
Adres..................................................
...........................................................

URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
Biuro Środowiska i Klimatu

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia
na posiadanie psa rasy będącej na liście psów uznawanych za agresywne
wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 28 kwietnia 2003 r.(Dz. U. z 2003 r., Nr 77, poz. 687)
I. Wnioskodawca:
1. Imię i nazwisko:............................................................................................................................
2. Adres zamieszkania:......................................................................................................................
II. Informacje o psie:
1. Pochodzenie psa (kserokopia rodowodu, metryki, świadectwa szczepienia; w przypadku
braku rodowodu określenie hodowli, sposobu wejścia w posiadanie psa
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Rasa............................................................................................................................................
3. Wiek psa.....................................................................................................................................
4. Płeć psa......................................................................................................................................
5. Sposób oznakowania (jeżeli posiada oznakowanie):.................................................................
6. Miejsce i sposób przetrzymywania psa
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

7. Opis innych warunków i sposobu, w jakich będzie przetrzymywany pies oraz w jaki sposób
będzie zabezpieczony by nie stanowił zagrożenia dla ludzi lub zwierząt:
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
….……………………
(podpis wnioskodawcy)
miejsce złożenia wniosku:
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych

Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) – dalej RODO –
Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.
I. Wskazanie administratora danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha.
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59, iodo@um.walbrzych.pl
III. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Prezydent Miasta Wałbrzycha będzie przetwarzał Pani/Pana dane
osobowe:
W celu wydania decyzji na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, na podstawie obowiązku wynikającego z
art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 638), Rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
(Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687)
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych
powyżej. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane
dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Okres przechowywania danych
Pani/Panu dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu, a po tym
czasie przez okres 5 lat.
VI. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt III, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępnianie następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd,
prokuratora.

VII.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)
d)
VIII.

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) przysługuje Pani/Panu prawo
do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

