……………………………….. , dnia ……………….…
……………………………………………..
imię i nazwisko

………………………………………………
………………………………………………
adres

……………………………………………….
telefon

……………………………………………….
numer oświadczenia

Do Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Aleksandrowie Kujawskim
Ja niżej podpisany informuję, że zaprzestałem prowadzenie działalności zgodnie
z art. 15 lit. a) rozporządzenia (WE) Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
12.01.2005 r. ustanawiającego wymagania dotyczące higieny pasz (Dz. Urz. UE L 35 z
8.2.2005) , proszę o wykreślenie mnie z listy zarejestrowanych podmiotów działających na
rynku pasz.
Gospodarstwo (produkcję roślinną i zwierzęcą)*) przekazałem ………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………..
czytelny podpis

*) niepotrzebne skreślić

Niniejszym informuję, że:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
(87-700) przy ul. Wyspiańskiego 3, nr telefonu: 054 282 27 03, adres poczty elektronicznej: aleksakuj.piw@wp.pl, zwany dalej
Administratorem;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji następujacych zadań inspekcji weterynaryjnej:
a) ochrona zdrowia zwierząt,
b) bezpieczeństwo produktów pochodzenia zwierzęcego,
c) bezpieczeństwo żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty
pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy regulujące działania inspekcji weterynaryjnej, takie jak:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
b) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
c) ustawa z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli weterynaryjnej w handlu,
d) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwlaczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
e) ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzącego,
f) ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach,
g) ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
h) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
podanie danych jest obowiązkowe,
posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji prawnych działań.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z powyższą informacją
....................................................
podpis petenta

