
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. 

........................................................ 
(miejscowość, data)   

 

 

 

Do Powiatowego Lekarza 

Weterynarii   

w Kamiennej Górze  

 

PODANIE 

Zwracam się z prośbą o wpisanie do rejestru i nadanie weterynaryjnego 

numeru identyfikacyjnego dla prowadzonej przeze mnie działalności polegającej na 

sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzących z własnego gospodarstwa  

w zakresie*: 

 tusze lub podroby pozyskane z drobiu 
poddanych ubojowi w gospodarstwie 

 produkty pszczele nieprzetworzone w tym 
miód, pyłek pszczeli, pierzgę, mleczko 
pszczele 

 tusze lub podroby pozyskane z 
zajęczaków poddanych ubojowi w 
gospodarstwie 

 produkty rybołówstwa, pozyskane przez 
uprawnionego do rybactwa w rozumieniu 
przepisów o rybactwie śródlądowym 

 żywe ślimaki lądowe z gatunków Helix 
pomatia, Cornu asperum aspersum, 
Cornu aspersum maxima, Helix lucorum 
oraz z gatunków rodziny Achatiniade 

 surowe mleko,  
surowa śmietana,  
siara 

 jaja pozyskane od drobiu lub ptaków 
bezgrzebieniowych 

 tusze i podroby pozyskane przez koło 
łowieckie 

 

Oświadczam, że gospodarstwo stacjonuje w: miejscowości………………….………, 

gmina ………….………………, powiat ……………………………………........ 

Deklaracja co do wielkości produkcji i ilości zbywanej w ramach działalności: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………. 
(podpis)   

W załączeniu: 

1. Opłata w wysokości 10 zł 

 

* zaznaczyć odpowiednie 

……………………………………………………. 
Imię i Nazwisko 

……………………………………………………. 
Adres 

……………………………………………………. 
Adres 

……………………………………………………. 
Telefon 


