
     
(imię i nazwisko /lub nazwa/) 

       
(miejscowość, data) 

      
 

  

      
(adres /lub siedziba/) 

 Wójt Gminy Cisna 

      
(telefon) 

  

Wniosek 

o wydanie zezwolenia na □ prowadzenie hodowli* lub □ utrzymywanie* psa rasy 

uznawanej za agresywną 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 

2019 poz. 122) proszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub 

utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. 

1. Rasa psa:             

(amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog 

amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa 

inu, rottweiler, akbash dog, anatolian karabash, moskiewski stróżujący, 

owczarek kaukaski) 

2. Pochodzenie psa (nazwa i lokalizacja hodowli, data wejścia w posiadanie 

zwierzęcia itp.):                  

            

                

3. Wiek psa:             

4. Płeć psa:              

5. Ewentualny sposób trwałego oznakowania:        

            

           

6.  Miejsce utrzymywania psa (np. dom jednorodzinny / wielorodzinny, czy posesja 

jest oznakowana i ogrodzona – w przypadku posiadania ogrodzenia wokół 

posesji podać jego rodzaj oraz wysokość; wielkość mieszkania, czy pies będzie 

miał osobne posłanie, czy balkon jest odpowiednio zabezpieczony itp.):   

            

            

            

            

            

             

* - zaznaczyć właściwe 



7. Warunki utrzymywania (m.in. czy są planowane dalsze szkolenia, czy i na jak 

długo zwierzę będzie pozostawać bez opieki, czy osoba sprawująca opiekę 

nad psem ma doświadczenie w prowadzeniu psów ras agresywnych, gdzie 

i w jaki sposób pies będzie wyprowadzany, czy w domu znajdują się inne 

zwierzęta itp.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Załączniki: * 

□ kopia rodowodu lub metryki, 

□ kopia oznakowania, 

□ dowód uiszczenia podatku za psa, 

□ karta szczepień przeciw wściekliźnie, 

□ kopie testów psychicznych psa i/lub kopie ukończonych kursów tresury, 

□ zaświadczenie o zawarciu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej. 

 

 

  

Podpis wnioskodawcy 

* - zaznaczyć właściwe 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, art. 14  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), publ. Dz. Urz. 

UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Cisna, reprezentujący Gminę 

Cisna (adres: Cisna 49, 38-607 Cisna, tel. kontaktowy:13 46 863 38; e-mail 

ugcisna@pro.onet.pl). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych 

pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub na adres Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia na prowadzenie 

hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2019 poz. 122) oraz art. 6 

ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te 

dane zostały zebrane, a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z 

obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów archiwalnych trwający co najmniej 

5 lat. 

6. Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą 

one podlegały decyzjom, których wydanie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  o 

ochronie danych osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 

Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające 

w postępowaniu na prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty, którym udostępniono dane na podstawie umów powierzenia 

danych osobowych do przetwarzana. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 

Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania - w przypadkach przewidzianych prawem, 

 usunięcia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Jej danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


