
Zgłoszenie udziału w akcji "POKOCHAJ SENIORA" 

1. Przyjmujący zgłoszenie: 

Ostrowskie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt 
ul. Kaliska 1/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski 
KRS: 0000059956 
e-mail: osmzostrow@gmail.com 
www.milosnicyzwierzatostrow.pl 

2. Składający zgłoszenie: 

1) Imię i nazwisko: ........................................................................................................................ 

2) adres e-mail: ..................................................... 

3) Adres zamieszkania:  

ulica: ............................................................................. nr domu: ............... nr lokalu: ............... 

kod pocztowy: ............................ miejscowość: ........................................................................... 

3. Dane psiego seniora: 

1) imię: ......................................................................... 

2) płeć: samiec/samica (niepotrzebne skreślić) 

3)  rok urodzenia: ........................................ 

4)  czip: ............................................................................ 

4. Oświadczenia właściciela zwierzęcia (należy zaznaczyć, poprzez postawienie znaku "X" we 
właściwej kratce): 

 Oświadczam, że jestem mieszkańcem miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

 Oświadczam, że jestem właścicielem zwierzęcia, którego dotyczy zgłoszenie. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na pobranie krwi do badań oraz badanie usg zwierzęcia, 
którego dotyczy zgłoszenie. 

5. Obowiązek informacyjny RODO: 

Zgodnie z 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że: 

1)  Administratorem Danych jest Ostrowskie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt, ul. Kaliska 
1/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski, e-mail: osmzostrow@gmail.com. 

 



2)  Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować pod adresem: osmzostrow@gmail.com. 

3)  Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.  

4)  Dane osobowe gromadzone są i przetwarzane w celu realizacji akcji „Pokochaj Seniora”, 
wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie lub 
przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5)  Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego 
zostały zebrane, tj. realizacji akcji "Pokochaj Seniora".  

6)  Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym usługi weterynaryjne w 
zakresie realizacji akcji oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich 
otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 

7)  Podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w akcji, a ich niepodanie skutkuje brakiem 
możliwości wzięcia udziału w akcji. W przypadku numeru telefonu podanie danych jest 
dobrowolne.  

8)  Osoba, której dane są przetwarzane,  ma prawo do: 

-  żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, 

-  sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu, 

-  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

9) W przypadku zmiany treści lub zmiany interpretacji przepisów RODO, a także zmiany treści 
lub zmiany interpretacji innych przepisów prawa związanych z przepisami RODO lub ochroną 
danych osobowych, Administrator może zmienić lub uzupełnić niniejszą informację o 
ochronie danych osobowych. 

6. Pouczenie 

W przypadku, gdy podczas weryfikacji zgłoszenia przez podmiot właściwy do wykonania usługi 
weterynaryjnej ujawnione zostaną okoliczności, które uniemożliwiają zakwalifikowanie zwierzęcia do 
wykonania usługi, zgłoszenie nie będzie podlegało dalszej realizacji lub będzie zrealizowane w części. 

Data: ........................................................ 

Czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska): .......................................................................... 

 

 


