
 

Rejestr zgłoszeń padłego bydła 

 

Nr dokumentu: 

(Nr woj. Nr powiatu/kolejny Nr zgłoszenia padnięcia w powiecie/rok) 
2212/              /17 

Data i godzina przyjęcia zgłoszenia:  

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w  SŁUPSKU 

 

Osoba zgłaszająca 

Imię:   

Nazwisko:   

Adres zam.:   

Telefon:   

 

Osoba przyjmująca zgłoszenie 

Imię:    

Nazwisko:   

Stanowisko służbowe:   

 

Miejsce padnięcia zwierzęcia – adres gospodarstwa 

imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia  

adres gospodarstwa/nr siedziby stada  

miejscowość  

powiat SŁUPSKI 

województwo POMORSKIE 

Opis gospodarstwa 

rodzaj produkcji  mleczne,  opasowe,  inne, 

liczba sztuk bydła  

Identyfikacja padłego zwierzęcia 

nr kolczyka zwierzęcia  

data urodzenia i wiek  

płeć  samiec   samica  

   

Data i godzina padnięcia:       :      

Przyczyna padnięcia USTALONA*  NIE USTALONA X 

* podać prawdopodobną przyczynę padnięcia:  

         

 

Uwagi dodatkowe 

      

 

 

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

                                                                                                                             podpis osoby przyjmującej zgłoszenie                                                        
 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwane RODO), informujemy: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
w Słupsku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk reprezentowany przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku, adres kontaktowy e-mail: 
piwslup@gdansk.wiw.gov.pl, tel. +48 59 842 51 85, 842 31 07 lub fax +48 59 727 32 47.  

3. Administrator Danych zgodnie z art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
Państwa  danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych 
z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PIW w Słupsku; e-mail: 
iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku 
z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

 
Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Słupsku znajdują się na stronie: http://piw.slupsk.pl/ 
 
 
 
 
 
.......................................................................................................... 

                              data, czytelny podpis  
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