
..........................................................    Zambrów, dn. ................................ 
nazwisko i imię 

 

..........................................................     
Imię ojca 

 

..........................................................     
adres gospodarstwa 

 

..........................................................     
gmina 

 

..........................................................     
numer telefonu 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Zambrowie 

ul. Polowa 21 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Informuję, że w dniu ………………………………………. ………. kupiłem od firmy 

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

……………… szt. jałówek pochodzących z ………………………………………..……….… 

o numerach kolczyków …………...………………………………………………………….… 

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

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

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

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

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

 

 

 

        ...................................................... 
                     (podpis osoby składającej oświadczenie) 

 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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) informujemy, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie, z siedzibą w: ul. Polowa 21,  

18-300 Zambrów; tel. 86 271 29 33 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Zambrowie możliwy jest drogą 

elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@piwzambrow.pl lub pisemnie na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

w Zambrowie, ul. Polowa 21, 18-300 Zambrów 

3) dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy 

Inspektorat Weterynarii w Zambrowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

b) wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Zambrowie 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcą danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zambrowie na podstawie zawartej z 

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Zambrowie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Powiatowym 

Inspektoracie Weterynarii w Zambrowie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

6) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jej dane osobowe 

przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

8) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. 

9) dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

 

 


