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WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA POSIADANIE*- HODOWLĘ*- 

UTRZYMYWANIE* CHARTÓW RASOWYCH LUB ICH MIESZAŃCÓW  

 
……………………………..     ……………...……, dnia …………......…… 
                  (imię i nazwisko)                                                                              miejscowość 

…………………………….. 
                          (adres) 

…………………………….. 

 

Dane podawane dobrowolnie: 

nr tel. ………………………… 

adres email…………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych dobrowolnie. 

 

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

                                                                                                                                                                              (podpis) 

 

Starostwo Powiatowe w Toruniu 
ul. Towarowa 4-6 
87-100 Toruń 

1. Informacja o psie, w tym: 
 rasa: .............................................................................................................................................. 

 imię: .............................................................................................................................................. 

 płeć: .............................................................................................................................................. 

 wiek: ............................................................................................................................................ 

 pochodzenie psa: .......................................................................................................................... 

 nr trwałego oznakowania (jeśli jest): ............................................................................................ 

2. Miejsce i warunki przetrzymywania (lub hodowli) psa ………………………………........................ 

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

 
                     ................................................................ 

                   podpis wnioskującego 
Załączniki: 

1. Oświadczenie o niekaralności za kłusownictwo i znajomości stosownych przepisów. 
2. Kopia zaświadczenia o szczepieniu przeciw wściekliźnie. 
3. Kopia rodowodu lub metryki. 
4. Dowód wniesienia opłaty skarbowej  
 

*- właściwe podkreślić 
UWAGA: Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dot. ochrony danych osobowych, 
umieszczoną na drugiej stronie wniosku. 
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O ŚW I A D C Z E N I E 

 
Załącznik do wniosku o wydanie zezwolenia na posiadanie chartów i ich mieszańców 
 

 
…………………, dnia.................................. 

 
 
Nazwisko i imię .................................................................. 

Nr PESEL ........................................................................... 

Adres ................................................................................... 

 
 
 
Niniejszym oświadczam, że: 

- znane mi są przepisy art. 53 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie  
dotyczące zakazu polowań z chartami i ich mieszańcami oraz odpowiedzialności karnej w 
razie złamania zakazu, tj.: 

 kto poluje z chartami i ich mieszańcami podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 
(art. 53. pkt. 2), 

 kto nie będąc uprawniony do polowania wchodzi w posiadanie zwierzyny podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 5 (art. 53 pkt. 6). 

- jestem świadom(a), że pies pozostawiony bez opieki potraktowany będzie jako pies  
kłusujący i zostanie odstrzelony, a odpowiedzialność karną ponosi właściciel; 

- nie byłem karany za kłusownictwo i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie sądowe  
w związku z posiadaniem przeze mnie psa rasy chart. 

 
 
 

.................................................................. 
(czytelny podpis właściciela psa) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
O OCHRONIE 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 przetwarzaniem danych osobowych                              
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (ogólne rozporządzenie                 
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Starosta Toruński z siedzibą w Toruniu ul. Towarowa 4-6, 
87-100 Toruń, dane kontaktowe Administratora danych: tel. 56 662 88 00,  
e-mail: starostwo@powiattorunski.pl, 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 
87-100 Toruń, dane kontaktowe Inspektora: tel. 56 662 88 88, e-mail: iod@powiattorunski.pl, 

3. e-mailowo i telefonicznie (podane w punkcie 1 i 2). 

4. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ustawowych obowiązków Starosty Toruńskiego 
wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. 

5. Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

 Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie (na adres Administratora),  
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze 
wynikających z zadań określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego i ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie; 

 art. 6  ust. 1 lit. a) RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do 
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu 
e-mail (złożenie podpisu na wniosku oznacza zgodę na przetwarzanie ww. danych w nim podanych). 

6. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

7. Twoje dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również 
przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak: 

1) do 10 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych, 

2) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody,                     
nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w ppkt.1. 

8. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz  ich sprostowania,  
ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie do cofnięcia 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez 
administratora przed jej cofnięciem. 

9. Podanie Twoich danych: 

1) jest wymogiem ustaw na podstawie, których działa  administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich 
danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować  celu do jakiego 
zobowiązują go przepisy prawa, 

2)  jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym 
momencie. 

10. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy 
uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia                            
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

11. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

12. Twoje dane nie będą przekazane do państwa poza Unię Europejską lub do organizacji międzynarodowej. 

 


