CABIOMEDE Sp. z o. o.
K. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
tel.: +48 791 369 777

KRS:
0000656435
REGON: 366223073
NIP:
5170378993
office@cabiomede.com

PROTOKÓŁ POMIAROWY – WÓZEK INWALIDZKI DLA PSÓW
DANE KONTAKTOWE
Dane Zwierzęcia (imię, rasa)
Dane kontaktowe opiekuna
(imię i nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail)
Dane kontaktowe lekarz
i lecznicy (nazwa, numer
telefonu, adres e-mail)
Uwagi dodatkowe

DŁUGOŚCI I WYSOKOŚCI
Oznaczenie i opis

Wartość [cm]

A

Wysokość od podłoża do stawu barkowego

B

Długość grzbietu od kłębu do nasady ogona

C

Długość przedniej łapy od podłoża do pachy

D

F

Wysokość w kłębie
Odległość od przedniej pachy do: u samców do prącia; u samic do
pachwiny tylnej łapy
Odległość od centralnej osi przedniej łapy do centralnej osi tylnej łapy

G

Długość tylnej łapy od podłoża do pachy

H

Długość łuku od stawu barkowego do mostka

I

Szerokość w barkach mierzona na prosto z góry

J

Szerokość w części miednicznej mierzona prosto z góry

E

OBWODY
Oznaczenie i opis

Wartość [cm]

1

Obwód szyi (lekko obniżona)

2

Obwód klatki piersiowej
Obwód brzucha (u samców przed prąciem, u samic przed pachwiną
tylnych łap)

3

MASA ZWIERZĘCIA
Oznaczenie i opis
W Waga zwierzęcia

Wartość [kg]

CABIOMEDE Sp. z o. o.
ul. K. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
tel.: +48 791 369 777

KRS:
0000656435
REGON: 366223073
NIP:
5170378993
office@cabiomede.com

……………………………………………………..

……………………………………………………..

(Data i podpis Opiekuna)

(Data i podpis przedstawiciela
firmy CABIOMEDE)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do złożenia zamówienia zgodnie art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Twoje dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w ramach niniejszego zamówienia przez CABIOMEDE Sp. z o. o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce (działającego jako
administrator danych osobowych) i nie zostaną udostępnione osobom lub podmiotom trzecim.
Korzystanie z usługi jest dobrowolne.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do złożenia zamówienia zgodnie art. 6 ust 1 lit a rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CABIOMEDE Sp. z o. o., ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
2) kontakt z administratorem danych - tel: 791 369 777, email: pawel.pydzinski@cabiomede.com,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożeniem i realizacją zamówienia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu zakończenia usługi oraz przez 5 lat jako okres archiwizacji danych,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

