
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. 

 

………………………..….…..  

……………………..…….….. 

…………………..….……….. 

……………………………….  
 (imię, nazwisko, adres albo  

nazwę, adres siedziby wnioskodawcy)  
 

 Do Powiatowego  Lekarza Weterynarii 

w Kamiennej Górze 
 

 

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW, 

nadanie weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego  

oraz uznanie działalności za małą, lokalną i ograniczoną. 

 

Proszę o wpisanie do rejestru zakładu: 

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 (imię, nazwisko, adres zamieszkania albo nazwę, adres siedziby wnioskodawcy;) 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
           ( numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo numer 

identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności - w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile taki numer posiada;) 

 

Poniżej podaję wymagane dane: 

1. określenie rodzaju i zakresu działalności która ma być prowadzona w zakładzie: 

 

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

 

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

 

2. rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w zakładzie: 

 

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

 

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

 

3. określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona produkcja: 

 

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

 

 

 

       .................................................. 
                                                                                                                 ( podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

……………………………………. 
      miejscowość, data 


