
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  

 

 
W N I O S E K 

 Zwracam się z prośbą o wydanie zaświadczenia o spełnieniu warunków 
weterynaryjnych dotyczących pozyskiwania mleka surowego do skupu w gospodarstwie są 
zgodne z wymogami złącznika I rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 
oraz załącznika III Sekcja IX rozporządzenia (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego  
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny  
w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, w moim gospodarstwie pozyskiwania 
mleka, zlokalizowanym w:  

……………………………………………………………………………….............................................. 

............................................................................................................................................ 
      (dokładny adres)  

 
o numerze siedziby stada ……………………………………………………………………………….  
 

 
Posiadam stado bydła liczące……….sztuk w tym krów……….sztuk  

 
Odbiorcą mleka jest…………….............. 
 
 
Zaświadczenie:  

 - proszę wysłać pocztą na adres 

…………………………………………………………………………………………………………………….  

 - odbiorę osobiście.  

 
              
     ……………………………………………………………  
        (czytelny podpis wnioskodawcy)  

 
 
W załączeniu:  
1) opłata skarbowa – 17,00 PLN  

……………………………………………………  
(Nazwa lub imię i nazwisko)  

………………………………………………….…  

…………………………………………………….  
(adres gospodarstwa)  

…………………………………………………….  
(numer siedziby stada)  

……………………………………………………  
(nr telefonu)  

 


