Fundacja Psi Azylek – Zwierzęta w Potrzebie

Dębica, dnia ……………………...

ZGŁOSZENIE PSA / KOTA DO ZABIEGU KASTRACJI /
STERYLIZACJI/ LECZENIA
1. Zgłaszający (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy ):
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
2. Miejsce przebywania psa/kota (np.: adres, miejscowość, gmina)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3. Status zwierzęcia (np.: właścicielski, bezpański/bezdomny)
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4. Uzasadnienie dla podjęcia działań związanych z przeprowadzeniem kastracji
(realizacja planu kastracji, ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt itp.):
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

5. Fundacja Psi Azylek – Zwierzęta w Potrzebie

…………………………….
data, podpis i pieczątka

6. Potwierdzenie wykonania zabiegu
przez lekarza weterynarii:

…………………………….
data, podpis i pieczątka

„FUNDACJA PSI AZYLEK”- ZWIERZĘTA W POTRZEBIE, Pustków Osiedle 45/24, 39-206 Pustków
tel. 693 930 959, fundacja.psiazylek@gmail.com
NIP: 8722419020, REGON: 369353824
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000714908

7. Potwierdzenie osoby
odbierającej zwierzę po zabiegu:

…………………………….
data, podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA: Zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z
2002 r.nr 101.poz926 ze zm.) informujemy, iż: 1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Psi Azylek-Zwierzęta w Potrzebie
z siedzibą ul. 45/24, 39--206 Pustków-Osiedle, e-mail: fundacja.psiazylek@gmail.com tel.695 930 959; 2) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań fundacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e, art. 9 ust.2 lit. g RODO,Ustawa o
rachunkowości – z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591),. 3); Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 4) Dane przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji wyżej określonych celów; 5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie; 6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 7) Pani/Pana dane nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

…………………………………………………..
data, podpis

„FUNDACJA PSI AZYLEK”- ZWIERZĘTA W POTRZEBIE, Pustków Osiedle 45/24, 39-206 Pustków
tel. 693 930 959, fundacja.psiazylek@gmail.com
NIP: 8722419020, REGON: 369353824
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydz. Gospodarczy KRS nr 0000714908

