
 
 
                                                                                                                                                                                                                       Kraków,…………………………………... 

       (data) 

  

 

 

WNIOSEK REJESTRACJI SPOŁECZNEGO OPIEKUNA KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH                  

NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW 

 

1. Imię i nazwisko:                                                        

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Telefon kontaktowy:  

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Adres e-mail (opcjonalnie):  

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Łączna liczba kotów wolno żyjących pod opieką:…………………………(podać liczbę) 

‒ w tym wysterylizowanych/wykastrowanych ……………………………. (podać liczbę) 

‒ nie poddanych zabiegom sterylizacji/kastracji …………………………. (podać liczbę) 

 

6. Adresy miejsc bytowania kotów wolno żyjących (wraz ze wskazaniem dokładnej lokalizacji np. 

piwnica, budynek, parking): 

 
Dzielnica:…………………………………………   
                                 (nazwa, numer)  

Adres:………………………………………………………………………………………….…

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

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

7. Adresy miejsc dokarmiania kotów wolno żyjących (wraz ze wskazaniem dokładnej lokalizacji np. 

piwnica, budynek, parking): 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

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

8. Oświadczam, że  na bezpłatne zabiegi kastracji, sterylizacji oraz szczepienia ochronne 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 Urzędem Miasta Krakowa) 

 
9. Oświadczam, że otrzymane bezpłatne środki na odrobaczanie oraz zapobieganie inwazji pasożytów 

zewnętrznych, będę stosował wyłącznie u kotów wolno żyjących znajdujących się pod moją opieką.  

 



 

10. Oświadczam, że otrzymaną bezpłatną karmę dla kotów, przeznaczę wyłącznie do dokarmiania kotów 

wolno żyjących. 

 
11. Oświadczam, że wszelkie działania podejmowane przy współpracy Urzędu Miasta Krakowa, będą 

dotyczyły wyłącznie kotów wolno żyjących. 

 

W celu zweryfikowania danych zawartych we wniosku pracownicy Urzędu Miasta Krakowa mogą 

dokonać wizji lokalnej miejsca/miejsc bytowania/dokarmiania kotów wolno żyjących. 

 

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

                                                                                                                     (czytelny podpis) 
 
                

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, 
że administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich 
Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą 
elektroniczną – adres e-mail: ws.umk@um.krakow.pl. 
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia rejestru społecznych opiekunów kotów wolno 
żyjących. 
Twoje dane są objęte rejestrem czynności przetwarzania pn. SPOŁECZNI OPIEKUNOWIE KOTÓW 
WOLNO ŻYJĄCYCH. 

Informujemy, że: 
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania 

lub ograniczenia przetwarzania. 
2. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres pełnienia funkcji społecznego opiekuna 

kotów wolno żyjących. 
3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
4. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z uchwały Rady Miasta Krakowa i ma 

charakter obowiązkowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rejestracji jako 
społeczny opiekun kotów wolno żyjących. 

5. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi uchwała Nr XXXVI/930/20 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2020. 
 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – jw., adres e-mail: iod@um.krakow.pl 
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