
Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa 

przeznaczonego na użytek własny. 

 

I. Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju 
 

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia: 

 

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

Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres podmiotu prowadzącego gospodarstwo:1) 

 

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

Gatunek zwierząt poddawanych ubojowi: 

 

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

Liczba zwierząt poddawanych ubojowi: 

 

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

Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt poddawanych ubojowi, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt 

wynika obowiązek znakowania zwierzęcia. 

 

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

 

Miejsce uboju: 

 

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

Termin uboju: 
 

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

Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzenia uboju: 

 

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

Inne dane, w tym numer telefonu, przekazującego powiadomienie: 

 

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

II.  Oświadczenie 

Oświadczam, że świnie poddawane ubojowi, były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej 30 dni 

przed ubojem i były zarejestrowane w centralnej bazie IRZ
2) 

 

III.  Informacja o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego. 
Zgłaszam do badania poubojowego mięso pozyskane / nie zgłaszam do badania poubojowego mięsa 

pozyskanego
3)

 ze zwierząt poddanych ubojowi w celu produkcji mięsa na użytek własny. 

 

 

                                                          …………………………………..................................... 
                                                                                                                           (data i podpis) 

______ 

 
1)   Dotyczy uboju zwierząt w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane. 
2)   W przypadku świń pochodzących z gospodarstw lub obszarów podlegających ograniczeniom, nakazom lub zakazom ze względu na 

chorobę zakaźną wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach 

pochodzenia zwierzęcego. 
3)  Niepotrzebne skreślić. Uwaga: mięso pozyskane ze świń pochodzących z gospodarstw lub obszarów podlegających ograniczeniom, 

nakazom lub zakazom ze względu na chorobę zakaźną wymienioną w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 16 

grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, musi zostać poddane badaniu poubojowemu. 
  



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) informujemy, iż: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem 

Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie; tel. 86 275 23 54  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wysokiem 

Mazowieckiem możliwy jest drogą elektroniczną na adres e-mail: wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl lub 

pisemnie na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem,  

ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie 

3) dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: 

a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

b) wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania 

władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy 

Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

c) realizacji umów zawartych z kontrahentami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem 

Mazowieckiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

d) w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej 

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcą danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 

oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie zawartej z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii 

w Wysokiem Mazowieckiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym 

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa 

6) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem 

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jej 

dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest 

obowiązkowe, w pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy , iż: 
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4,  

18-200 Wysokie Mazowieckie; tel. 86 275 23 54  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem możliwy jest drogą 

elektroniczną na adres  e-mail: wysokiemaz.piw@wetgiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem 

Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4, 18-200 Wysokie Mazowieckie 
3) dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.  

b) wykonywania przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) odbiorcą danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem na podstawie zawartej z Powiatowym 

Inspektoratem Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres określony  w Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Powiatowym Inspektoracie 

Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

6) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że jej dane osobowe przetwarzane są 
przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. 

9) dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

 
 


