ROP. K12-F1
Ciechanów ....................................
..........................................................
imię i nazwisko
.........................................................
.........................................................
adres zamieszkania,
telefon kontaktowy: .......................
PREZYDENT MIASTA
CIECHANÓW
Proszę o wydanie zezwolenia na utrzymywanie (hodowlę) psa rasy uznawanej za
agresywną ............................................................ .
Dodatkowe informacje dotyczące psa:
1. Wiek: ..................................
2. Płeć: ...................................
3. Udokumentowanie rasy psa : / dokument wystawiony przez Związek Kynologiczny /
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
4. Opis miejsca i warunków, w jakich wnioskodawca utrzymuje psa:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..
..........................................................
(podpis właściciela psa)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych w zakresie wniosków papierowych składanych w
Urzędzie Miasta Ciechanów jest Prezydent Miasta Ciechanów, działający w imieniu Gminy Miejskiej
Ciechanów, adres 06-400 Ciechanów, pl. Jana Pawła II 6
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – e-mail: iod@umciechanow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych
w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu
do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową realizacji wniosku.

Pouczenie:
Do wniosku należy dołączyć kopię rodowodu lub metryki psa, potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej
od wydanego zezwolenia w wysokości 82,00 zł. Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się gotówką
w kasie Urzędu Miasta lub na konto nr 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001 Bank BGŻ BNP PARIBAS
S.A. Oddział w Ciechanowie.
Podstawa prawna: pkt III 44 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.) – wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz
zwolnienia.

