
 

Po wi adom i en ie  o  zam i arze  pr zepro wa d zen i a  uboj u  świ ń  w  ce l u  

produk c j i  m ię sa  pr ze znac zonego  na  u ży t ek  wł asny  
 

I. Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju  

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia:  

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

Liczba zwierząt poddawanych ubojowi: .................................................................................................................... 

Miejsce uboju: ............................................................................................................................................................ 

Termin uboju: ............................................................................................................................................................. 

Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju:  

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

Inne dane, w tym numer telefonu, przekazującego powiadomienie: ......................................................................... 

 

 

 

Podpis 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii z siedzibą w Kamiennej Górze przy ul. Wałbrzyskiej 2c;  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – abi@vp.pl  
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu 
wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 
lit. e RODO); 
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa (zgodnie z instrukcją kancelaryjną Administratora przez 5 lat).  
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
7. Posiadają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do Prezesa UODO). 
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak obligatoryjne w zakresie wymaganym ustawodawstwem Inspekcji Weterynaryjnej. 
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