
Głubczyce, dnia ………………………. r. 

 

………………………………………. 

/Imię i nazwisko/ 

 

………………………………………. 

/Adres/ 

 

………………………………………. 

 

………………………………………… 
                             / Nr telefonu /* 

STAROSTA GŁUBCZYCKI 

ul. Kochanowskiego 15 

48-100 Głubczyce 

 

 
 

Zwracam się z prośbą o rejestrację zwierząt - …………………………………………….  

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

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

oraz wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru. 

 

 

 

………………………………….. 

(  Czytelny podpis ) 

 

 

 

* Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących numeru telefonu 

kontaktowego i/lub adresu e-mail zawartego we wniosku w celu umożliwienia szybkiego kontaktu przez 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, a podstawą ich 

przetwarzania jest moja zgoda, którą mogę wycofać w dowolnym momencie. 

 

 

………………………………… 
(Podpis dot. wyrażenia zgody) 

 

 

 

 

 
 Załączniki: 

 

1. Świadectwo pochodzenia zwierząt 

lub inny dokument: 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 



 
WNIOSEK 

Głubczyce, dnia ........................................... 

o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej 
(na podstawie art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w związku z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 338/97  

w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi / Dz.U.UE.L.1997.61.1 z dnia 3.03.1997 r. – z późn. zm. / 
 

1. Jednostka rejestrująca: STAROSTWO POWIATOWE w GŁUBCZYCACH, ul. Kochanowskiego 15 2. Nr wniosku 

(wypełnia pracownik Urzędu) 3. Imię i nazwisko/nazwa posiadacza lub prowadzącego hodowlę 

4. Adres/siedziba posiadacza lub prowadzącego hodowlę 5. Adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli: 

  

6. Opis gatunków: 

 

Lp. 

Nazwa gatunku w 

języku łacińskim  

(w polskim jeśli 

nazwa istnieje) 

Liczba zwierząt 

oraz płeć 

zwierzęcia jeśli 

jest możliwa do 

ustalenia 

Opis trwałego 

oznakowania 

(jeśli istnieje) 

Data i miejsce 

urodzenia lub 

wyklucia 

zwierzęcia 

Data wejścia w 

posiadanie 

zwierzęcia oraz 

źródło jego 

pochodzenia 

Cel 

przetrzymyw

ania lub 

prowadzenia 

hodowli 

zwierzęcia 

 Zezwolenie na import zwierzęcia do kraju 
 Zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku 
 Dokument wydany przez powiatowego lekarza 

weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w 

hodowli 

 Inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia 

Numer dokumentu Data wydania dokumentu 

         

         

         

         

 zaznaczyć właściwą pozycję 

UWAGA! Do wniosku należy załączyć: 

 kopię dokumentu legalności, na podstawie, którego rejestruje się zwierzęta (zezwolenie na import zwierzęcia do kraju, zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w 

środowisku, dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli) 
 dowód zapłaty opłaty skarbowej – 26 zł (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej) 

 

..................................................... 
podpis składającego wniosek 



 

 

............................................... 
(Nazwisko i imię) 

............................................... 

............................................... 
(adres) 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Ja niżej podpisany/a ............................................................................................................................................................................ 
 

zam.......................................................................................................................................................................................................... 
 

legitymujący się dowodem osobistym nr............................................................. wydanym przez ………………………………………… 
 

świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 KK za fałszywe zeznania, niezgodne lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, 

że dane zawarte we „wniosku o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów UE” są prawdziwe 

 
………………………………………… 

(podpis oświadczającego) 
 
 

 
 

 

 
 

 

Niniejszym oświadczam, że powyższe oświadczenie podpisał/a Pan/Pani : 

 
 

                                                    ................................................................... 

                                                                                                                                                                                    (Podpis osoby stwierdzającej) 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w związku z postępowaniem w sprawie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom 

na podstawie przepisów Unii Europejskiej 

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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”) informujemy, że: 

ADMINISTRATOR 

DANYCH 

OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Głubczycki,  

ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 40 53 660, adres e-mail: 

starostwo@powiatglubczycki.pl 

INSPEKTOR 

OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza,  

z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych 

osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail; iod@powiatglubczycki.pl 

lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

 

CELE 

PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA 

PRAWNA 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków 

Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe przetwarzane 

będą w związku z postępowaniem w sprawie wpisu do rejestru zwierząt.                   

Dane osobowe w zakresie Pani/Pana numeru telefonu i/lub adresu e-mail przetwarzane 

będą na podstawie Pani/Pana zgody – art.6 ust.1 lit. a RODO.   

 

ODBIORCY  

DANYCH 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, zgodnie  

z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi 

informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie 

przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim  

je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa. 

 

 

 

 

 

PRAWA 

PODMIOTÓW 

DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami 

zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu; 

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania danych; 

 prawo do usunięcia danych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych pozyskanych na 

podstawie art.6 ust.1 lit a RODO, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed 

wycofaniem;  

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana 

dane niezgodnie z prawem. 

INFORMACJA  

O DOWOLNOŚCI  

LUB OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych 

osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku 

nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest 

dobrowolne. 

INFORMACJA  

O PROFILOWANIU 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 


