
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie, 63-200 Jarocin ul. Handlowa 2, tel. 62 7473011  

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA HODOWCÓW STOSUJĄCYCH W ŻYWIENIU ZWIERZĄT 

DOZWOLONE BIAŁKA POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

Należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI  

Imię  i Nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres gospodarstwa………………………………………………………………………………………………………………..   

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

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

Numer siedziby stada …………………………………………………………………………………………………………….. 

Numer paszowy ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ……………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Zwierzęta utrzymywane na terenie gospodarstwa: (zaznaczyć znakiem X ) 

 bydło mleczne 

 bydło opasowe 

 owce 

 kozy 

 świnie 

 drób: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 zwierzęta akwakultury: …………………………………………………………………………………… 

 inne: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

(WAŻNE: należy wpisać każdy gatunek zwierząt utrzymywanych na terenie gospodarstwa, 

również drób  hodowany na użytek własny). 

 

2. Gatunek zwierząt utrzymywanych na terenie gospodarstwa, które mają być żywione  

z udziałem dozwolonych białek pochodzenia zwierzęcego: (wpisać gatunek zwierzęcia) 

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

3. Rodzaj stosowanych produktów zawierających dozwolone białka pochodzenia zwierzęcego: 

(zaznaczyć znakiem X) 

 Przetworzone białko zwierzęce PAP 

 PAP od drobiu 

 PAP od świń 

 PAP od owadów gospodarskich 



 PAP mieszany …………………………………………………………………………………………… 

 Mączka rybna 

 Produkty z krwi np. plazma 

 Dizasadowy fosforan wapnia 

 Trizasadowy fosforan wapnia 

 MPP z PAP od drobiu 

 MPP z PAP od świń 

 MPP z PAP od owadów gospodarskich 

 MPP z PAP mieszanym …………………………………………………………………………….. 

 MPP z mączką rybną 

 MPP z produktami z krwi 

 MPP z di- i tri- fosforanem 

 MPU z PAP od drobiu 

 MPU z PAP od świń 

 MPU z PAP od owadów gospodarskich 

 MPU z PAP mieszanym ……………………………………………………………………………… 

 MPU z mączką rybną 

 MPU z produktami z krwi 

 MPU z di- i tri- fosforanem 

(MPP – mieszanka paszowa pełnoporcjowa, MPU – mieszanka paszowa uzupełniająca,  

w przypadku PAP mieszanego podać z jakich zwierząt  się go otrzymuje) 

4. Informacje zawarte na etykiecie zakupionej mieszanki paszowej stosowanej do żywienia 

zwierząt: (zaznaczyć znakiem X) 

 Mieszanka paszowa pełnoporcjowa 

 Mieszanka paszowa uzupełniająca 

 Zawartość białka surowego w przypadku stosowania mieszanki zawierającej mączkę 

rybną:  ………………..…… % 

 Zawartość fosforu całkowitego w przypadku stosowania mieszanki zawierającej 

dizasadowy i trizasadowy fosforan wapnia: ……………………………. % 

 Zawartość białka całkowitego w przypadku stosowania mieszanki zawierającej 

produkty z krwi: ………………………………. %. 

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



Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, 

wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną 

 

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 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, 

że: 

1) administratorem danych osobowych w ramach zadań realizowanych przez 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jarocinie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii 

w Jarocinie, który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 

RODO; 

2) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jarocinie wyznaczony został Inspektor 

Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 

62 747 30 11 lub adresem e-mail: piwjarocin@wiw.poznan.pl. 

3) celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków prawnych 

nałożonych na Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jarocinie mocą prawa unijnego 

i krajowego, 

4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony 

w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach; 

5) w przypadku publicznego charakteru zbioru danych te są powszechnie dostępne, 

w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom; 

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do 

swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania; 

7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa); 

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji, z którą zwraca się 

osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej; 

9) Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której 

mowa w art. 22 ust. 1 ROD, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa 

nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile. 

 

……………………………………….. 


