Do użytku służbowego

ZWROT PSA/KOTA WŁAŚCICIELOWI
Ja niżej podpisany ...........................................................................
(imię i nazwisko)
Zam. .........................................................................................................
(adres zamieszkania)
Nr telefonu ................................ e-mail..................................................
Legitymujący się dowodem osobistym serii ....... nr ..............., oświadczam
że jestem właścicielem psa / kota rasy...................................................
Płeć…....................Wiek.............. Umaszczenie ....................................
przebywającego w Schronisku
którego odnalazłem w bazie fotograficznej oznaczonego nr ........................
i proszę o jego wydanie. Jednocześnie przedkładam książeczkę szczepień.

..................................................... (data i podpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
— zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
(02-147), przy ul. Paluch 2 jest: Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt ul. Paluch 2, Warszawa (02-147).
2.
Administrator danych osobowych — Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (02-147),- przetwarza
Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej zgody.
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
zapobiegania i zwalczania bezdomności zwierząt.
4.
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt i jego pracownicy, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy i jego pracownicy, Straż Miejska
Miasta Stołecznego Warszawy i jej pracownicy, Geulincx Poland Sp. z o.o, Międzynarodowa Baza Danych SAFE-ANIMAL,
podmioty z którymi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zawarło umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz
osoby upoważnione na podstawie odrębnych przepisów.
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres bytowania zwierzęcia jak i do czasu realizacji obowiązku
przechowywania dokumentów i ich archiwizacji na podstawie odrębnych przepisów
6.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich
danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz
inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
7.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody
na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
8.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt
w Warszawie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych.
9.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem wydania zwierzęcia.
10.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w celu zapobiegania
i zwalczania bezdomności zwierząt, w zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres
zameldowania, nr. tel., adres poczty elektronicznej, seria i numer dowodu osobistego, numer pesel.

data i podpis

