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Siedlce,........................
PREZYDENT MIASTA SIEDLCE
Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce
Deklaracja Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących na terenie Miasta Siedlce
1. Imię i Nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………..............
3. Telefon kontaktowy:…………………………..……………………..lub mail…………………………………………………………
4. Oświadczam, że sprawuję opiekę nad kotami wolno żyjącymi, na terenie Miasta Siedlce, zgodnie
z poniższym wykazem:
Populacja nr I
a) adres dokarmiania kotów ze wskazaniem dokładnej lokalizacji (np. przy altanie śmietnikowej, przy
ogrodzeniu, przy domkach bytowych kotów, itd.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) miejsce bytowania (np.: piwnica, podwórko, itp.)…………………………………………………………………………….
c) koty podwórkowe posiadają domki:
□ – tak □ - nie
d) liczebność populacji - …………………………………szt.
- w tym ilość kotów wysterylizowanych……………….szt.
- w tym ilość kotów wykastrowanych……………………szt.
Populacja nr II
a) adres dokarmiania kotów ze wskazaniem dokładnej lokalizacji (np. przy altanie śmietnikowej, przy
ogrodzeniu, przy domkach bytowych kotów, itd.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DEKLARACJA SPOŁECZNEGO OPIEKUNA KOTÓW
WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE MIASTA SIEDLCE

KI-155-122
F-01
Strona: 2
Stron: 4

Wydanie: 1

b) miejsce bytowania (np.: piwnica, podwórko, itp.)…………………………………………………………………………….
c) koty podwórkowe posiadają domki:
□ – tak □ - nie
d) liczebność populacji - …………………………………szt.
- w tym ilość kotów wysterylizowanych……………….szt.
- w tym ilość kotów wykastrowanych……………………szt.
5. Oświadczam, że na bezpłatne zabiegi kastracji oraz sterylizacji dostarczać będę wyłącznie koty
wolno żyjące, po zabiegu zobowiązuje się odebrać z lecznicy koty będące pod moją opieką i wypuścić
je w miejscu wcześniejszego bytowania (odbierając kota z lecznicy, należy upewnić się, że kot
jest w dobrej kondycji, jeżeli wykazuje objawy chorobowe, należy pozostawić kota w lecznicy
i skontaktować się z Referatem Infrastruktury Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
Siedlce)
6. Oświadczam, że otrzymaną bezpłatną karmę dla kotów, przeznaczę wyłącznie do dokarmiania
kotów wolno żyjących.
7. Oświadczam, że wszelkie działania podejmowane przy współpracy z Referatem Infrastruktury
Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siedlce, będą dotyczyły wyłącznie kotów wolno
żyjących.
8. Oświadczam, że każdorazowo, w przypadku krótkotrwałego braku możliwości bezpośredniego
sprawowania opieki nad populacją kotów wolno żyjących w miejscu wskazanym w punkcie 4, dołożę
starań, aby zapewnić zwierzętom opiekę innej osoby.
9. Informuję, że w przypadku długotrwałej niemożliwości sprawowania opieki nad populacją kotów
wolno żyjących w miejscu wskazanym w punkcie 4 poinformuję o tym korespondencyjnie,
telefonicznie lub drogą elektroniczną Referat Infrastruktury Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu
Miasta Siedlce.
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rejestracji Społecznych Opiekunów
Kotów Wolno Żyjących na terenie Miasta Siedlce oraz z informacjami o przetwarzaniu danych
osobowych.

……………………………….………………………………….
(data i czytelny podpis)

WYCZYŚĆ

DRUKUJ

DEKLARACJA SPOŁECZNEGO OPIEKUNA KOTÓW
WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE MIASTA SIEDLCE

KI-155-122
F-01
Strona: 3
Stron: 4

Wydanie: 1

REGULAMIN REJESTRACJI SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH NA TERENIE
MIASTA SIEDLCE
1. Społecznym Opiekunem Kotów Wolno Żyjących, zwanym dalej Społecznym Opiekunem, może zostać każda
pełnoletnia osoba sprawująca opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Miasta Siedlce.
2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi opiera się wyłącznie na pracy społecznej i jest nieodpłatne.
3. „Rejestr Społecznych Opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Miasta Siedlce” prowadzony jest
w Referacie Infrastruktury Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Siedlce, zwanym dalej Referatem.
4. W celu zarejestrowania się jako Społeczny Opiekun na terenie Miasta Siedlce należy złożyć w Referacie
Deklarację Społecznego Opiekuna kotów wolno żyjących na terenie Miasta Siedlce.
5. W celu zweryfikowania danych zawartych w deklaracji pracownicy Referatu mogą dokonać wizji lokalnej
miejsca/miejsc bytowania/dokarmiania kotów, w przydatku nie stwierdzenia zadeklarowanej liczby kotów
osoba składająca deklaracje może w terminie jednego tygodnia dostarczyć dokumentacje fotograficzną
potwierdzającą obecność kotów. W przypadku stwierdzenia wskazującego na składanie nieprawdziwych
informacji, społeczny opiekun zostanie wykreślony z „Rejestru Społecznych Opiekunów kotów wolno żyjących
na terenie Miasta Siedlce”.
6. Społeczny Opiekun zobowiązany jest do:
1) karmienia i pojenia kotów pozostających pod jego opieką;
2) utrzymania czystości w miejscu dokarmiania kotów wolno żyjących;
3) udziału w akcjach organizowanych przez Referat mających na celu realizację aktualnego Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, dotyczących głównie wykonywania
bezpłatnych zabiegów kastracji oraz sterylizacji kotów wolno żyjących;
4) powiadomić Referat o zmianie liczebności kotów wolno żyjących objętych opieką w szczególności nowych
miotów kotów oraz o innych zmianach danych podanych w deklaracji;
5) raz w roku, w miesiącu sierpniu, przedstawić Referatowi w formie pisemnej informację o bieżącej liczebności
kotów, objętych jego opieką oraz wyrażenie chęci pobierania karmy dla kotów na sezon zimowy.
7. Zarejestrowany opiekun otrzymuje Legitymację Społecznego Opiekuna uprawniającą do:
1) pobierania karmy zakupionej z puli środków przeznaczonych dla kotów wolno żyjących (ilość otrzymanej
karmy zależy od zadeklarowanej liczby kotów objętych opieką oraz środków przeznaczonych na ten cel
w budżecie Miasta Siedlce);
2) nieodpłatnego korzystania w wyznaczonych gabinetach weterynaryjnych z zabiegów sterylizacji lub kastraci
dla kotów pozostających pod jego opieką oraz do opieki weterynaryjnej kotów w Gabinecie Weterynaryjnym
„Piesio i Krówka” ul. Prądzyńskiego 5 w Siedlcach po wcześniejszym zgłoszeniu pracownikowi Referatu
(do wyczerpania środków przeznaczonych na to zadanie);
8. Legitymacja wydawana jest na okres 3 lat.
9. Weryfikacja działań Społecznego Opiekuna w zakresie sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi może
nastąpić na podstawie:
1) wizji miejsc bytowania populacji kotów wolno żyjących, prowadzonych przez pracowników Referatu,
pod kątem oceny stanu czystości tych miejsc i liczebności danej populacji w kontekście posiadanych danych;
2) informacji i ewentualnych interwencji przekazywanych przez organizacje społeczne czy inne podmioty
oraz przez mieszkańców Miasta Siedlce co do niewłaściwej opieki nad daną populacją kotów wolno żyjących;
10. Wykreślenie z „Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących na terenie Miasta Siedlce”
może nastąpić z inicjatywy Referatu bądź na pisemny wniosek Społecznego Opiekuna kotów wolno żyjących.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 zwanego „RODO” informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących
prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym jest Prezydent
Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Urzędu Miasta Siedlce, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Siedlce, za pomocą adresu iod@um.siedlce.pl lub telefonicznie na numer (025)
7943757.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie Pani/Pana
danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o samorządzie gminnym, ustawy
o ochronie zwierząt i uchwały Nr L/493/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Siedlce w 2022 roku,
którym jest realizacja tego Programu, w tym prowadzenie Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących
na terenie Miasta Siedlce.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu o którym mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)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; b)inne podmioty, które
na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Siedlce przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem
jest Prezydent Miasta Siedlce.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, a po tym
czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe
lub niekompletne;
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia,
obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym” – art. 17 ust. 1 i 2 RODO) nie przysługuje Pani/Panu z uwagi
na treść art. 17 ust. 3 lit. b RODO, tj. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w przedmiotowym postępowaniu jest
niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa
członkowskiego. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) nie przysługuje Pani/Panu z uwagi na treść wskazanej
normy. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) nie przysługuje Pani/Panu z uwagi na treść wskazanej normy.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Siedlce Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa (tj. art. 61 § 1 oraz art. 61 § 4 k.p.a.).
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

