
Biłgoraj, dnia ……………………… 

 

………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

………………………………………………………… 
(miejsce zamieszkania) 

 

        Burmistrz Miasta Biłgoraj 
 

 

ZGŁOSZENIE 

dot. wygaśnięcia obowiązku wniesienia opłaty od posiadania psów 

(wykreślenie psa z ewidencji) 

 

 

 Zgłaszam ………………… (ilość) psa (-y) rasy  ……………………………….. 

o imieniu …………………………………. do wykreślenia z ewidencji płatników opłaty 

od posiadania psów z powodu: 

 
     Eutanazji psa   

 

                                        Zakończenia życia psa         

                                                                   

                                                         Zmiana adresu zamieszkania (w przypadku innej gminy) 

 
                                               Zmiana właściciela psa 

 

                                               Zaginięcie psa 

 

 

Zgłaszanego psa (-y) zbyłem(-łam), utraciłem (-łam), przekazałem(-łam)  

dn. …………………………… . 

                                                                  

 

 

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

                                                                                               (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się na odwrocie 

  



 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

 

Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  

o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych  

oraz o przysługujących prawach z tym związanych.  
Administrator danych osobowych:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Biłgoraj z siedzibą Urząd Miasta Biłgoraj,  

Pl. Wolności 16,  23-400 Biłgoraj. 

Inspektor ochrony danych osobowych:  

2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z ich przetwarzaniem może Pani/Pan kontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez  

email: iod@bilgoraj.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  

Cele i podstawy przetwarzania: 

3. Administrator danych osobowych – Gmina Miasto Biłgoraj - przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  wynikającego z ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz.1445 z późn. zm.) oraz  uchwały 

 nr XXIV/216/17 Rady Miasta Biłgoraj z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.   

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku wniesienia opłaty 

od posiadania psa oraz wykreślenia psa z ewidencji. 

Odbiorcy danych osobowych:  
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 

mogą być: 

1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów 

władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 

takie jak: właściwe Referaty UM Biłgoraj oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,  
2) inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych: Centralna baza danych 

zwierząt Oznakowanych Elektronicznie ul. Starogrodzka ½, 72-300 Gryfice. 

Okres przechowywania danych:  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały 

zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Miasta Biłgoraj 

instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat.  

Prawa osób, których dane dotyczą: 

7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:  
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych;  

3) ograniczenia przetwarzania danych;  

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji  

o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  

Obowiązek podania danych: 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych 

niemożliwe będzie wykonywanie ww. zadań Administratora i rozpatrzenie Pani/Pana wniosku.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek 

decyzji i nie będą profilowane. 

 
 

 
 


