
        Inowrocław, dnia ........................... 

................................................... 
imię i nazwisko 

................................................... 
 ulica 

...................................................    
 miejscowość       

      Prezydent Miasta Inowrocławia 

      al. Ratuszowa 36 

      88-100 Inowrocław  

 

     W N I O S E K 

 o wydanie zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną 

 

Informacje dotyczące psa : 

 

1. pochodzenie (rodzaj dokumentu hodowlanego: metryka, rodowód, inne 

dokumenty): 

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

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

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

2. rasa psa ............................................................... 

3. wiek psa .............................................................. 

4. płeć ...................................................................... 

1. oznakowanie ( np. tatuaż – podać nr) 

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

2. miejsce utrzymania ............................................. 

3. warunki utrzymania ............................................ 

 

 

 

         .............................................. 
               czytelny podpis 

 

 

Oświadczam, że jestem właścicielem psa. 

       

 

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

 przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i potwierdzam 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 
Klauzula informacyjna (RODO) 

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 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) (Dz. U. UE L 119  

z 4.05.2016, s.1) – zwanego dalej „RODO” – informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Inowrocławia z siedzibą  

w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36; 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod 

nr tel. 52-35-55-347 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na posiadanie psa rasy 

uznanej za agresywną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 638) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 77, poz. 687) w sprawie wykazu ras 

psów uznawanych za agresywne; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem; 

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 

 

       Zapoznałam/em się  

       z treścią powyższej klauzuli 

        

       …………………………… 

       podpis i data 

 

 

 

 

 

mailto:iod@inowroclaw.pl

