Uchwała nr XVII/59/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 9 października 2018 roku
w sprawie zmiany regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierząt
Na podstawie uchwały nr 4/2003 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie utworzenia schroniska dla zwierząt i ustalenia wysokości składki
na jego utrzymanie Zgromadzenie Związku uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/33/2017 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego z dnia 21 marca
2017 roku w sprawie przyjęcia regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierząt wprowadza się
zmiany załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
§2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.
§3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku
/-/ Artur Miętkiewicz

Załącznik
do uchwały nr XVII/59/2018
Zgromadzenia Związku
Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 9 października 2018 roku

UMOWA ADOPCYJNA

Miejscowość ……………………… dnia…………………………………………………….
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………..
Adres
………………………………………………………………………...........................................
……………………………………………………………………………………………….
Tel. ……………………………………………………………………………………………........
Seria i numer dowodu osobistego
……………………………………………………………….............
Mam świadomość, że w razie złego traktowania zwierzęcia grozi mi odpowiedzialność karna na
podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o ochronie zwierząt
Płeć zwierzęcia ……………………………………………………………………………….
rasa…………………………………………………………………………………………….
Cechy szczególne
…………………………………………………………………………………………………
Imię …………………………………………………………………………………………………
Zobowiązuje się:
1. Zapewnić zwierzęciu wyżywienie, wodę i schronienie, nie wypuszczając go na tereny otwarte
bez dozoru.
2. Zaopatrzyć zwierzę w obrożę z adresem.
3. Zarejestrować zwierzę we właściwym urzędzie (jeśli przepisy prawne tego wymagają) oraz
zapewnić mu staranną opiekę weterynaryjną i szczepienia ochronne.
4. Zapewnić mu opiekę i ochronę.
5. Nie poddawać zwierzęcia eksperymentom medycznym.
Schronisko zastrzega sobie prawo przeprowadzenia inspekcji w nowym miejscu pobytu
adoptowanego zwierzęcia i odebrania go osobie, pod której opieką pozostaje w przypadku
stwierdzenia naruszeń obowiązków właściciela zwierzęcia wynikających z powyższego
zobowiązania.

…………………………………………. ……… ………………………………………..
podpis pracownika przyjmującej oświadczenie) (podpis osoby składającej oświadczenie)

Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia Związku
/-/ Artur Miętkiewicz

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
1) Administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Regionu Słupeckiego reprezentowany
przez Zarząd Związku. Adres administratora danych: Związek Gmin Regionu Słupeckiego, ul.
Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca, e-mail: gminy@gminy.slupca.pl
2) W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można się
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-mail: iod@itgov.pl lub
pod numerem telefonu 503-101-489; lub pisemnie na adres naszej siedziby.
3) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest spełnienie wymogów formalnoprawnych związanych z przeprowadzeniem procedury adopcyjnej zwierzęcia.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5) Pani/Panu przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą
profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani udostępniane organizacjom
międzynarodowym.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora danych osobowych: dostępu do
swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych,
usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Biuro
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne. Konsekwencją odmowy podania
danych osobowych będzie brak możliwości adopcji przez Pana/Panią zwierzęcia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
………………………
Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych
osobowych
………………………
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Uzasadnianie
do uchwała nr XVII/59/2018
Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Słupeckiego
z dnia 9 października 2018 roku
w sprawie zmiany regulaminu schroniska dla bezdomnych zwierząt
W związku z wejściem nowych przepisów, tj. Rozporządzenie 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 oraz ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) koniecznym stało się dostosowanie treści umowy adopcyjnej do
nowych regulacji.
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