
Wniosek 

O WPIS DO REJESTRU SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW 
KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE GMINY 

OBORNIKI 
 

 

1. Imię i Nazwisko: 

…………………………………………………………………………….. 

2. adres zamieszkania: 

…………………………………………………………………………. 

3. telefon kontaktowy: ………………………………lub mail 

………………………………… 

4. Oświadczam, że sprawuję opiekę nad kotami wolno żyjącymi, na terenie 

Gminy Oborniki, zgodnie z poniższym wykazem: 

 

Populacja  

a) adres populacji 

……………………………………………………………………………….. 

b) miejsce bytowania (np.: piwnica, podwórko, itp.) 

…………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

c) koty podwórkowe posiadają domki: 

□ – tak □ – nie 

d) liczebność populacji - ……………………….szt. 

- w tym ilość kotów wysterylizowanych/wykastrowanych ………………….szt. 

e) forma udzielanej przez opiekuna pomocy: 

□ – dokarmianie □ – leczenie □ – sterylizacja □ – organizacja schronień 

f) adres dokarmiania kotów ze wskazaniem dokładnej lokalizacji (np. przy 

altanie śmietnikowej, przy ogrodzeniu, przy domkach bytowych kotów, itd.) 

………………………..... ………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

………..…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

5. Zobowiązuję się informować pisemnie Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt 

„Azorek” w Obornikach  o zmianie liczebności kotów objętych moją opieką 

oraz o każdej zmianie innych danych wskazanych w niniejszym wniosku, w 

szczególności o zaprzestaniu przeze mnie opieki nad kotami wolno żyjącymi 

6. Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

                                                   

 

                                                     …………….………………………………….. 

                                                    (Czytelny podpis społecznego opiekuna kotów) 



 

 

Klauzula informacyjna: 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych (…) tzw. RODO 

Przyjmuję do wiadomości, że : 

1. administratorem moich danych osobowych jest Schronisko Dla Bezdomnych 

Zwierząt „Azorek” w Obornikach, ul. Łopatyńskiego 1; 

2. moje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

na podstawie: art. 6 ust. 1 lit e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; 

3. moje dane będą udostępniane Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami oddział 

Oborniki, ul. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki w celu weryfikacji uprawnień 

wynikających z wpisu do rejestru opiekunów, kotów wolno żyjących; 

4. moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych; 

5. moje dane będą przechowywane do czasu wykreślenia z rejestru społecznych 

opiekunów kotów wolno żyjących i następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. 

archiwalną ; 

6. mam prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do ich przenoszenia; 

7. w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych mam prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO/PUODO Warszawa, ul. 

Stawki 2; 

8. podanie moich danych osobowych jest wymogiem koniecznym do realizacji 

Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt; 

9. moje dane osobowe nie będą/będą służyć do profilowania; 

 

 

                                                           …………….……………………………… 

                                            Data i czytelny podpis społecznego opiekuna kotów 

 


