							Grudziądz, dnia ………………………………
…………………………………………………...
imię i nazwisko

…………………………………………………...
ulica

…………………………………………………...
kod pocztowy		miejscowość

…………………………………………………...
nr telefonu			 lub adres e-mail
																			Prezydent Grudziądza
							ul. Ratuszowa 1
							86-300 Grudziądz
							

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie*
psa rasy uznawanej za agresywną

Wnoszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/ utrzymywanie psa następującej rasy uznawanej za agresywną** (na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.)):
	1. Amerykański pit bull terier,
	2. Pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
	3. Buldog amerykański,
	4. Dog argentyński,
	5. Pies Kanaryjski (Perro de Presa Canario),
	6. Tosa inu,
	7. Rottweiler,
	8. Akbash dog,
	9. Anatolian karabash,
	10. Moskiewski stróżujący,
	11. Owczarek kaukaski,

Dane dotyczące psa:
1. Imię psa (jeśli inne jest w rodowodzie lub metryczce, a inne jest stosowane wpisać oba)
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Pochodzenie …………………………………………………………………………………………………..
3. Data urodzenia (lub wiek) ………………………………………………………………………………….
4. Płeć ……………………………………………………………………………………………………………...
5. Kolor umaszczenia …………………………………………………………………………………………..

6. Sposób trwałego oznakowania: tatuaż/ chip/ brak oznakowania*
(poniżej opisać gdzie znajduje się oznakowanie, numer)

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
7. Miejsce utrzymywania/ prowadzenia hodowli/ * (adres) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
8. Warunki utrzymywania/ prowadzenia hodowli* (opis, np. dom jednorodzinny, wielorodzinny, posiadane ogrodzenie wokół posesji (podać wysokość), inne zabezpieczenia:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
9. Posiadane znaki szczególne (w tym zamieścić informacje, czy pies ma obcięte uszy lub ogon) 
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
10. Szczepienia obowiązkowe ……………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Do wniosku o wydanie zezwolenia dołączam:
(Proszę zaznaczyć „X”, które dokumenty zostały załączone)
1. [ ] Kserokopia książeczki zdrowia psa z danymi osobowymi właściciela i numerem identyfikacyjnym psa,
2. [ ] Kserokopia aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciw wściekliźnie, będące potwierdzeniem danych zawartych we wniosku,
3. [  ] Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł;

Oświadczam, iż informacje podane w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.




							………………………………………………....
									podpis właściciela psa
			
					

* - niepotrzebne skreślić,
** - właściwą rasę zaznaczyć poprzez wyraźne podkreślenie;
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie 
prowadzenia na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego: korespondencji, wezwania lub pierwszej czynności kierowanej do strony, wydawania zaświadczenia, wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, sprawy załatwianej milcząco oraz przekazania skargi właściwemu organowi.

W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE  L 119 s.1, z późn. zm.) – zwanego dalej, jako RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:
	Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim 
w Grudziądzu jest Prezydent Grudziądza, z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowa 1.
Kontaktować się z administratorem można w następujący sposób:

	listownie: ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz,

telefonicznie: +48 56 45 10 200,
	e-mail: bip@um.grudziadz.pl lub sekretariat@um.grudziadz.pl.

	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych e-mail: p.mazur@um.grudziadz.pl oraz telefonicznie 
i pisemnie na adres wskazany na stronie http://bip.grudziadz.pl/strony/16801.dhtml.
	Państwa dane osobowe w zakresie - nazwisko, imię lub imiona, dane kontaktowe oraz inne wskazane przez Państwa w konkretnej sprawie dane - przetwarzane będą w celu obsługi kancelaryjnej, rejestracji sprawy oraz sporządzenia korespondencji zwrotnej, wezwania lub pierwszej czynności kierowanej do strony, wydania zaświadczenia, postanowienia 
o odmowie wszczęcia postępowania, przeprowadzenia sprawy załatwianej milcząco oraz przekazania skargi właściwemu organowi na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 54  § 1a, 61 §5, 61a § 1, 66 § 1, 122h, 217a, 226a oraz 231 § 2  ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
	Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
	Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią archiwalną danej sprawy wynikającą z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia  18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 
	Posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 lit. d RODO oraz ograniczenia przetwarzania i prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
	Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO),
	adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa,
	telefon: 22 531 03 00.

	Administrator otrzymał dane od Państwa. Przetwarzanie ich jest obligatoryjne w oparciu 
o przepisy prawa.
	Pani/Pana dane są pozyskane od Państwa i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawane procesowi profilowania.


Wersja od dnia 20.09.2019 r.

