
 

 

1. Podanie danych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie. Zgoda w każdej chwili może zostać odwołana i nie jest 

obowiązkowa. 

2.Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z zgłoszeniem faktu utrzymywania drobiu lub innych 

ptaków ( z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych ) 

Zawiercie, dnia …………2022 roku 
………………………………………………………….  

(Imię i nazwisko )  

………………………………………………….…….. 

……………………………………………….……….. 

(adres)  

…………………………………………..……………  

(telefon ) 1 

e-mail 1: …………………………………………… 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Zawierciu 

 

ul. Paderewskiego 116, 42-400 Zawiercie 

tel.: (32) 67-235-33, fax: (32) 67-235-33, 

e-mail: biuro@piwzawiercie.av1.pl 

 

 
Zgłoszenie faktu utrzymywania drobiu lub innych ptaków 

( z wyłączeniem ptaków utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych ) 

1. Adres miejsca utrzymywania drobiu lub innych ptaków……………………………………  

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

2.Gatunki i ilość utrzymywanego drobiu:  

kury …………………………………sztuk  

kaczki………………………………. sztuk  

gęsi……………………………….…sztuk  

indyki ……………………………… sztuk  

perliczki …………………………….sztuk  

inne (wymienić jakie )………………………………………………………………sztuk  

3. Oświadczam, że jestem świadomy/a zagrożenia wystąpienia grypy ptaków  

i podjąłem/am  niezbędne czynności zabezpieczające utrzymywany przeze mnie drób.  

 
 
 
 
 

…….………..……………………………….  
Czytelny podpis zgłaszającego  

 

 



 

 

załącznik nr 1 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z zgłoszeniem faktu utrzymywania drobiu lub innych ptaków ( z wyłączeniem ptaków 

utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych ) 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zawierciu reprezentowany przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii z siedzibą w Zawierciu ul. Paderewskiego 116, 42-400 Zawiercie. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email biuro@piwzawiercie.av1.pl, za 

pośrednictwem ePUAP lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zawierciu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan 

skontaktować poprzez email iod@piwzawierie.av1.pl lub pisemnie na adres Administratora. Z inspektorem ochrony 

danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA  
I PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu: 

• realizacji zadań przypisanych organom Inspekcji Weterynaryjnej na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o 

Inspekcji Weterynaryjnej i innych ustaw szczególnych oraz aktów wykonawczych do nich (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) 

oraz wykonywania statutowych badań i pomiarów - art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia RODO, 

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 

z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków 

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt 

na podstawie art.6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia RODO. 

ODBIORCY DANYCH Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub mogą mieć do nich dostęp następujące kategorie odbiorców:  

• inne właściwe organy Inspekcji Weterynaryjnej, inne organy administracyjne, sądy – jeżeli na mocy przepisów 

szczególnych administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te są uprawnione 

do żądania udostępnienia takich danych,  

• inne strony lub uczestnicy postępowań, którym na mocy przepisów kodeksu postępowania administracyjnego 

przysługuje prawo wglądu w akta prowadzonego postępowania, 

• dostawcy usług, z których korzysta administrator celem zapewnienia wykonywania przez niego zadań, w tym 

dostawcy oprogramowania, dostawcy usług teleinformatycznych, operatorzy pocztowi. 

PRZEKAZANIE DANYCH 
OSOBOWYCH DO PAŃSTWA 
TRZECIEGO ORAZ PROFILOWANIE 

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, nie są 

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia sprawy.  

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

• uzyskania informacji o swoich danych osobowych, dostępu do ich treści,  

• wnioskowania o sprostowanie danych (w zakresie wg art. 16 RODO), pisemnego uzasadnionego żądania 

ich usunięcia (w zakresie wg art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (w zakresie wg art. 18 

RODO), złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie wg art. 21 RODO). 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO 
ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony 

danych osobowych to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)Adres: Stawki 2, 00-193 

Warszawa, Telefon: 22 531 03 00. 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH 
OSOBOWYCH 

Dane osobowe przetwarzane przez administratora pozyskiwane są tak od stron jak i innych uczestników 

postępowania, petentów, z publicznych rejestrów, od innych organów lub podmiotów, które na mocy odrębnych 

przepisów zobowiązane są przekazywać dane organom Inspekcji Weterynaryjnej. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Skutki odmowy podania danych określają przepisy prawa, 

a w szczególności odmowa podania danych może skutkować odmową załatwienia sprawy.  

 


