.....................................................................…
(imię i nazwisko lub nazwa)

Rokitno, dnia ………………………………

.....................................................................…
(adres)
........................................................................
(kod pocztowy i miejscowość)
........................................................................
(Telefon kontaktowy)

Wójt Gminy Rokitno
WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZABIEGU STERYLIZACJI/KASTRACJI
PSA/KOTA
Zwracam się z prośbą o dofinansowanie w wysokości do 50% poniesionych kosztów
zabiegu w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2022 roku.





Sterylizacja suki (koszt zabiegu)………….… - wartość dofinansowania ………….
Kastracja psa (koszt zabiegu)……………..… - wartość dofinansowania ………….
Sterylizacja kotki (koszt zabiegu)………...….- wartość dofinansowania …………..
Kastracja kocura (koszt zabiegu)………….... - wartość dofinansowania ………….

1. Oświadczam, że jestem właścicielem zwierzęcia i zapoznałem się z warunkami dofinansowania
przez Gminę Rokitno do zabiegów określonych w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno na 2022 rok.
2. Zobowiązuję się do opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym.
3. W bieżącym roku kalendarzowym ubiegałem się/ nie ubiegałem się o zwrot kosztów wykonania
zabiegu sterylizacji lub kastracji ze środków Gminy Rokitno.
4. Zwrot kosztów dokonany będzie na rachunek bankowy nr:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………..………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik:
1. Faktura wystawiona przez lekarza weterynarii zawierającą dane właściciela lub opiekuna
zwierzęcia.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rokitno. Dane są przetwarzane na
podstawie przepisów prawa
w celu realizacji zadań wynikających z:
•
•

Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
Zgodnie z Rozdziałem 5 ust. 4 załącznika do uchwały Nr XXX/222/2022 z dnia 24 lutego
2022 r. w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rokitno w 2022 roku, Gmina może
dofinansować w 50% koszt sterylizacji i kastracji zwierząt przy pełnym poszanowaniu
praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieka zwierzęta pozostają. Gmina
będzie dofinansowywać zabiegi do czasu wyczerpania środków finansowych
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.
Będą przetwarzane przez czas realizacji wniosku oraz przechowywane oraz przechowywane
zgodnie z instrukcją archiwalną.
Odbiorcy danych są osoby upoważnione przez Administratora Danych, firmy zewnętrzne
z którymi podpisano umowy powierzenia danych oraz podmioty prawnie upoważnione
do uzyskania tych danych.
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii,
sprostowania, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
a w przypadku stwierdzenia niezgodności w przetwarzaniu danych prawo do wniesienia skargi
do Inspektora Danych Osobowych (inspektorochronydanych@rokitno.pl) lub organu
nadzorczego.

