
UCHWAŁA NR XXXIII/6/2021
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 638), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mrągowie 

Henryk Nikonor
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                                                                                                                      Załącznik do uchwały nr ….. 

                                                                                                                     Rady Miejskiej w Mrągowie 

                                                                                               z dnia ……….. 

 

Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Miasto Mrągowo na rok 2021 

 

 

§ 1 

Ogólne założenia 

 

1. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i 

gospodarskich w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach   administracyjnych 

Gminy Miasto Mrągowo. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo w 2021 r., 

2) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Mój Dom” w 

Bagienicach Małych 45A, gm. Mrągowo, 

3) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która dobrowolnie sprawuje opiekę nad 

kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Miasto Mrągowo i jest zarejestrowana w Urzędzie 

Miejskim w Mrągowie, 

4) organizacjach społecznych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

5) przytulisku- należy przez to rozumieć tymczasowe miejsce przebywania zwierząt do czasu 

umieszczenia zwierzęcia w schronisku lub przekazania do adopcji. 

 

 

§ 2 

Koordynacja Programu 

 

1.  Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Mrągowo. 

2. Działania związane z realizacją Programu prowadzi Urząd Miejski w Mrągowie, przy pomocy: 

1) schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym Miasto zawrze umowę, 

2) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

3) Policji w zakresie swoich zadań. 

3. W realizacji Programu mogą uczestniczyć na zasadzie dobrowolności: 

1)  placówki oświatowe poprzez działania edukacyjne, 

2)  organizacje społeczne, 

3)  opiekunowie społeczni, 

4)  spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe. 

4. Zgłoszenia w sprawie bezdomnych zwierząt przyjmuje w dni robocze w godz. 7.30-15.30 Urząd 

Miejski w Mrągowie Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami pod numerem telefonu                         

89 741 90 05, w pozostałych godzinach oraz w dni niepracujące dyżurny KPP w Mrągowie pod 

numerem telefonu 997. 
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§ 3 

Cel i zadania programu 

 

1. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich 

oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz 

wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Miasto 

Mrągowo.  

2. Zadania określone w programie obejmują: 

1) odławianie z terenu miasta Mrągowo bezdomnych zwierząt w sposób oraz przy użyciu 

urządzeń i środków niestwarzających zagrożenia dla ich zdrowia i życia,  nie zadających im 

cierpienia, 

2) zapewnienie odłowionym bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, 

3) trwałe oznakowanie zwierząt przyjmowanych do schroniska, 

4) przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji wszystkich zwierząt przebywających w 

schronisku, 

5) usypianie ślepych miotów, 

6) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

7) sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących, 

8) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

9) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

10) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt, 

11) promowanie właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych, 

12) edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego i odpowiedzialnego traktowania 

zwierząt. 

 

 

§ 4 

Postanowienia szczegółowe Programu 

 

1. Odławianie w sposób humanitarny zwierząt pozostawionych bez opieki, a w szczególności 

zwierząt chorych, rannych lub stanowiących realne zagrożenie dla ludzi,  będzie wykonywało 

Schronisko lub organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 

na podstawie zlecenia Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz Policji. Odławianie prowadzone 

będzie w sposób ciągły. 

2. Odłowionym zwierzętom zostanie zapewnione miejsce w Schronisku lub Przytulisku, które 

zagwarantuje im wyżywienie oraz kompleksową, zgodną z przepisami pielęgnację i opiekę 

weterynaryjną. 

3. Wszystkie zwierzęta, które zostaną przyjęte do Schroniska zostaną poddane trwałemu 

znakowaniu poprzez czip. 

4. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela po 

okresie 14 dni obserwacji będą zakwalifikowane do adopcji. 

5. Schronisko przeprowadzi sterylizację albo kastrację zwierząt oraz usypianie ślepych miotów 

przebywających w schronisku. Zabiegom nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od 

umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

 

 

  6.    Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie: 

1) wolno żyjące koty bytujące w otoczeniu człowieka nie są traktowane jako zwierzęta 

bezdomne, dlatego nie podlegają odławianiu. Ze względu na sanitarne znaczenie w 

ekosystemie zasługują na stwarzanie im godziwych warunków bytowania w miejscach 

dotychczasowego schronienia, 
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2) społeczni opiekunowie, którzy złożą deklarację pomocy kotom wolno żyjącym w Urzędzie 

Miejskim otrzymają wsparcie w postaci karmy oraz doraźnej pomocy weterynaryjnej kotom 

pozostającym pod ich nadzorem. Wzór deklaracji określa załącznik nr 1 do Programu, 

3) miejsca bytowania kotów wolno żyjących, odpowiadające zasadzie współistnienia ludzi i 

kotów, mogą zostać zaopatrzone w domki do bytowania, 

4) ograniczanie populacji wolno żyjących kotów odbywać się będzie przy współudziale 

opiekunów społecznych oraz organizacji społecznych, poprzez wykonywanie sterylizacji i 

kastracji oraz usypianie ślepych miotów, 

5) zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących będą wykonywane według następujących 

zasad: 

a) zabiegi wykonywane będą na terenie lecznicy weterynaryjnej w oparciu o zlecenie z 

Urzędu Miejskiego poprzedzone wnioskiem wraz ze zdjęciem kota, złożonym przez 

społecznego opiekuna. Wzór wniosku określono w załączniku nr 2 do Programu, 

b) całkowity koszt zabiegu pokryty zostanie z budżetu Gminy Miasto Mrągowo, 

c) koty zakwalifikowane do zabiegu dostarczane będą do zakładu weterynaryjnego przez 

opiekunów społecznych ich staraniem, 

d) zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadza Gabinet Weterynaryjny Vita-Wet w 

Mrągowie na podstawie zawartej umowy. 

7.   Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, które zabłąkały się na terenie miasta  Mrągowo 

w wyznaczonym gospodarstwie rolnym nr ewid. PL 062028033 należącym do Pana Mateusza 

Dudziaka, Tymnikowo 4, 11-700 Mrągowo oraz podjęcie starań w celu znalezienia dla nich 

nowego właściciela. 

 

 

§ 5 

                                 Opieka weterynaryjna 

 

      1.  Miasto zapewni całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom w przypadkach zdarzeń                                                                              

drogowych z udziałem zwierząt poprzez zawarcie stosownej umowy z lekarzem   weterynarii. 

2. W roku 2021 zadanie opisane w § 5 ust. 1 na terenie miasta Mrągowa wykonywane będzie przez 

Gabinet Weterynaryjny Vita- Wet w Mrągowie oraz Schronisko „Mój Dom” w Bagienicach 

Małych. 

 

 

                                                                       § 6 

Poszukiwanie nowych właścicieli 

 

      Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi: 

1) Schronisko, poprzez prowadzenie we własnym zakresie starań zmierzających do znalezienia 

nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i 

zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania, 

2) organizacje społeczne, zgodnie ze swoimi statutami i możliwościami, 

 

3) Urząd Miejski w Mrągowie, poprzez promocję adopcji zwierząt za pośrednictwem prasy 

lokalnej, mediów społecznościowych oraz prowadzenie strony internetowej w zakładce: 

„Pupile polecają się do adopcji”. 

 

§ 7 

Edukacja i Promocja społeczna 

 

1.  Promocja właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych jest skierowana do 

wszystkich mieszkańców Mrągowa oraz do turystów i osób przyjezdnych. 
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2.  Celem promocji jest: 

1) podniesienie wrażliwości wobec potrzeb zwierząt bezdomnych, 

2) budowanie postawy solidarności społecznej ze zwierzętami bezdomnymi, 

3)współuczestnictwo w akcjach społecznych propagujących adopcję zwierząt bezdomnych oraz 

zbiórki karmy dla zwierząt, 

4) utrwalenie zachowań udzielania właściwej pomocy zwierzętom bezdomnym, a także akceptacji 

działań osób i organizacji, które taką pomoc niosą. 

3. Edukacja społeczna w zakresie humanitarnego i odpowiedzialnego traktowania zwierząt jest 

skierowana w szczególności do właścicieli i opiekunów zwierząt domowych. 

4. Celem edukacji jest: 

1) podniesienie świadomości co do roli właściciela i opiekuna zwierząt domowych, 

2) podniesienie poczucia odpowiedzialności za przyjmowanie do adopcji lub przygarnianie 

zwierząt do gospodarstwa domowego, 

3) rozpowszechnianie treści propagujących humanitarny i odpowiedzialny stosunek do zwierząt, 

uwzględniających ich potrzeby i przyzwyczajenia, 

4) podnoszenie wiedzy na temat skutków nieodpowiedzialnego traktowania zwierząt, w tym 

dopuszczania do niekontrolowanego rozrodu i porzucania zwierząt. 

 

 

§ 8 

Finansowanie Programu 

 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zaplanowane w budżecie 

Gminy Miasto Mrągowo na rok 2021 w łącznej wysokości 80 000,00 zł, z czego: 

1) 50 000 zł zaplanowano przeznaczyć na odławianie bezdomnych zwierząt, ich pobyt i 

wszystkie zabiegi wykonywane w Schronisku, 

2) 20 000,00 zł zaplanowano na sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów, 

3) 5 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i urządzeń do ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz karmy dla kotów wolno żyjących, 

4) 5 000,00 zł zaplanowano na doraźne, nieprzewidziane interwencje weterynaryjne, w tym 

zwierząt, będących ofiarami zdarzeń drogowych. 

 

  2. Wydatkowanie środków finansowych będzie odbywało się w sposób celowy, z  zachowaniem zasad 

uzyskania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod służących osiągnięciu 

założonych celów poprzez: 

1) świadczenia usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych ( t.j. Dz. U. z  2019, poz .2019 ze zm.), 

2) zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1057). 
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Załącznik nr 1 do Programu 
  

Mrągowo ………..………………………… 

 

  

 

DEKLARACJA 

społecznego opiekuna kotów wolno żyjących 
 

 

Imię i nazwisko opiekuna: ………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy: ………………………………………………………………………………. 

Miejsce przebywania wolno żyjących kotów: ………………………………………………….…. 

Liczba kotów: ……………………………………………………………………………………... 

 

Deklaruję, że środki pomocowe uzyskane w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo przeznaczę na sprawowanie opieki nad 

kotami wolno żyjącymi w miejscu ich przebywania, poprzez dokarmianie, współuczestnictwo w zabiegach 

sterylizacji/kastracji oraz w usypianiu ślepych miotów. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji Programu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) zwane dalej RODO. 

 

 

 

 

 ……………………..……… 

 (podpis) 

 

 

 

 

Niniejszy dokument stanowi wpis do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących prowadzony 

przez Urząd Miejski w Mrągowie 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) zwane dalej RODO informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miasto Mrągowo z siedzibą 

w Mrągowie, (adres: 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A), reprezentowana przez Burmistrza Miasta 

Mrągowo 

 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail: 

iod@warmiainkaso.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- realizacji złożonego przez Pana/Panią wniosku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  w ramach realizacji „Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo” (art. 

6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

4) Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub 

organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą 

być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi 

administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów 

informatycznych. 

 

5) Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, 

a następnie – przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych. W przepadku danych przetwarzanych na podstawie zgody będą one 

przechowywane do czasu jej wycofania. 

 

 

6) Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych 

osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)  

g) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma   

Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 

 

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków 

nałożonych na administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

merytorycznego załatwiania Pani/Pana sprawy. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów 

prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi 

wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych. 

8) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. 
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    Załącznik nr 2 do Programu 
  

Mrągowo ………..………………………… 

 

  

       WNIOSEK 

o skierowanie na zabieg sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów lub uśpienie ślepych miotów w 

ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miasto Mrągowo” 

*niepotrzebne skreślić  

 

Do złożonego wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcia kotów (uwzględniając jego cechy szczególne), 

które zostaną poddane zabiegowi sterylizacji/kastracji. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb niezbędnych 

do realizacji Programu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) zwane dalej RODO. 

 

  ……………………..……… 

 (podpis) 
 

UWAGA! Urząd Miejski w Mrągowie kieruje na bezpłatny zabieg sterylizacji/kastracji oraz usypiania ślepych miotów tylko i wyłącznie 

koty wolno żyjące. Wielkość środków przeznaczonych na prowadzenie zabiegów sterylizacji/kastracji wolno żyjących kotów oraz 

usypiania ślepych miotów jest określona w Programie. 

 

Imię i nazwisko opiekuna: 

 

Adres zamieszkania: 

 

 

Liczba kotów zgłoszonych do zabiegu (szt.): 

 

Miejsce przebywania zwierząt: 

 

 

Rodzaj zabiegu: 

sterylizacja*, kastracja*, uśpienie ślepego miotu*: 

 

Informacje dodatkowe: 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

 

            Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) zwane dalej RODO informuję, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miasto Mrągowo z siedzibą 

w Mrągowie, (adres: 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60 A), reprezentowana przez Burmistrza Miasta 

Mrągowo 

 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail: 

iod@warmiainkaso.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach 

dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora. 

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

- realizacji złożonego przez Pana/Panią wniosku (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  w ramach realizacji „Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto 

Mrągowo” (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
 

4) Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań lub 

organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą 

być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi 

administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów 

informatycznych. 

 

5) Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, 

a następnie – przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych. W przepadku danych przetwarzanych na podstawie zgody będą one 

przechowywane do czasu jej wycofania. 

 

 

6) Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) żądania usunięcia swoich danych osobowych, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych 

osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)  

g) jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, ma   

Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

 

 

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w zakresie realizacji obowiązków 

nałożonych na administratora. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

merytorycznego załatwiania Pani/Pana sprawy. Podanie dodatkowych danych, nie wynikających z przepisów 

prawa (np. nr telefonu, adres poczty elektronicznej) jest dobrowolne, brak ich podania uniemożliwi 

wykorzystanie tych danych do celów kontaktowych lub informacyjnych. 

8) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. 
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