
W  celu  dokonania  wpisu  do  rejestru  karmicieli  kotów  wolno  żyjących  należy  wypełnić
wniosek (wzór w załączniku nr 1) i dostarczyć go do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska  (Ratusz,  I  piętro,  pok.  nr  33).  Wpisu  do  rejestru  można  dokonać  także  w  Biurze
Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Warszawskiej 95 w Kaliszu (Biuro Schroniska przekaże
wniosek  do Wydziału).  Szczegółowych informacji  udziela  Katarzyna Baszczyńska – Podinspektor
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr tel. 62 765-44-04.

             



Załącznik nr 1 

             Urząd Miasta Kalisza
                                                                                                      Wydział Gospodarki Komunalnej

           i Ochrony Środowiska
           Główny Rynek 20
           62-800 Kalisz

Wniosek o wpisanie do rejestru karmicieli kotów wolno żyjących

Ja  niżej  podpisany/a  oświadczam,  że  systematycznie  dokarmiam  koty  wolno  żyjące.
W związku z tym proszę o wpisanie mnie do rejestru karmicieli kotów. Niżej podaję niezbędne informacje
związane z moją osobą oraz prowadzoną przeze mnie w tym zakresie działalnością społeczną.

Imię i nazwisko osoby dokarmiającej koty wolno
żyjące na terenie miasta Kalisza

Adres zamieszkania, numer telefonu

Liczba kotów wolno żyjących objętych
dokarmianiem 

Miejsce dokarmiania kotów wolno żyjących 

Zobowiązuję się informować Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta  Kalisza oraz  Biuro Schroniska dla  bezdomnych zwierząt  w Kaliszu o  wszelkich zmianach
danych  przedstawionych  w  powyższej  tabeli,  w  tym  o  fakcie  zaprzestania  udzielania
zadeklarowanej przeze mnie pomocy kotom.

.....................................................                                           ..............................................................
           (miejscowość, data)                                                                                              (podpis karmiciela)



Klauzula informacyjna:
Administratorem  przekazanych  danych  jest  Prezydent  Miasta  Kalisza,  Urząd  Miasta  Kalisza  z  siedzibą

w Kaliszu przy Głównym Rynku 20 , który powołał Inspektora ochrony danych – dane kontaktowe: tel. 515 804 353
e-mail: ido@um.kalisz.pl.

Przekazane  dane  będą  przetwarzane  w  celu  wpisania  do  rejestru  karmicieli  kotów  wolno  żyjących
i wydawania karmy dla kotów wolno żyjących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane nie będą udostępniane
innym podmiotom. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania związanego z wydawaniem
karmy dla kotów wolno żyjących, a następnie zostaną usunięte. 

Ma  Pani/Pan  prawo  do:  dostępu  do  swoich  danych  oraz  ich  sprostowania,  ograniczenia  przetwarzania
(w  przypadku  zakwestionowania  prawidłowości  danych  -  na  okres  pozwalający  sprawdzić  administratorowi
prawidłowość tych danych), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, usunięcia
danych,  wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku uznania,  że przetwarzanie
danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wpisania
się do rejestru karmicieli  kotów wolno żyjących i  odebrania karmy. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Kalisza, w celu wpisania
się do rejestru karmicieli kotów wolno żyjących i wydawania karmy dla kotów wolno żyjących.  Dane osobowe podaję
dobrowolnie  i  oświadczam,  że  są  one  zgodne  z  prawdą.  Zapoznałam  (-em)  się  z  treścią  zamieszczonej  klauzuli
informacyjnej.

         …………………                                    …………………………………...           
                Data                                                                  Podpis


