
*) niepotrzebne skreślić 
 
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  
 
 

WNIOSEK 
o zatwierdzenie projektu technologicznego/zatwierdzenie zaktualizowanego                                      

projektu technologicznego* 
 
 
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego 
(Dz.U.2019.824 t.j. z dnia 2019.05.06 z późn. zm.)  
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

(Imię i nazwisko/nazwa firmy oraz numer telefonu wnioskodawcy) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Adres/siedziba wnioskodawcy wg KRS lub EDG) 

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

(PESEL/NIP) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
(Adres zakładu produkcyjnego) 

 
wnosi o zatwierdzenie przedłożonego projektu technologicznego zakładu. 

 
 
Informacje dodatkowe: 
 
Rodzaj i zakres prowadzonej działalności: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Rodzaj produktów pochodzenia zwierzęcego będących przedmiotem działalności: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Wielkość prowadzonej produkcji: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
Do wniosku załączono 2 jednobrzmiące egzemplarze projektu technologicznego oraz dowód 
wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 PLN za wydanie decyzji administracyjnej. 
 
Sposób odbioru dokumentów: pocztą/osobiście* 
 
 
 

……………………………………………… 
(pieczęć i podpis wnioskodawcy 

lub osoby reprezentującej 
wnioskodawcę) 


