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 W nawiązaniu do pisma Głównego Lekarza Weterynarii znak: WOZH.420.4.1.2023 z dnia 

17 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia środków specjalnych odnoszących się do 

przemieszczeń handlowych psów, kotów i fretek do Wielkiej Brytanii, które zostały szczegółowe 

przedstawione w piśmie znak: WIW-ZOZ-I.912.14.49.2022.AŁ z dnia 18 listopada 2022 r., 

uprzejmie informuję, że jednym z warunków uzyskania zezwolenia na eksport psów, kotów i fretek 

z Polski na terytorium Wielkiej Brytanii jest przekazanie szczegółowych informacji na temat 

zarejestrowanych hodowli zainteresowanych wysyłkami zwierząt do Wielkiej Brytanii. W związku 

z powyższym, konieczne jest przekazanie danych hodowli, które są zainteresowane wysyłką 

zwierząt towarzyszących, do właściwych władz weterynaryjnych Wielkiej Brytanii.

W celu zgromadzenia i przekazania danych w powyższym zakresie, niezbędne jest 

uzyskanie zgód od zainteresowanych hodowców na przekazanie danych wrażliwych do Kraju 

Trzeciego tj. Wielkiej Brytanii, po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną. Klauzula informacyjna 

oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowią zał. nr 2 i 3 do niniejszego pisma. 

Przedmiotowe zgody muszą być przechowywane przez powiatowych lekarzy weterynarii.

Po uzyskaniu ww. zgód od zainteresowanych hodowców, należy umieścić  dane hodowli w 

tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do przedmiotowego pisma, a następnie przekazać przedmiotową 

tabelę do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Siedlcach.

Powiatowi Lekarze Weterynarii

wszyscy
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Po weryfikacji i scaleniu otrzymanych od Państwa danych hodowli, będą  one wprowadzone 

na chmurę Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: 

https://wetcloud.wetgiw.gov.pI/index.php/s/NqAtRE44wnB33vq

W związku z powyższym, w załączeniu przekazuję Państwu nowy wzór wykazu hodowli 

psów/kotów (zał. nr 1), klauzulę informacyjną dla zainteresowanych hodowców (zał. nr 2) oraz 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 3). Zaktualizowane dane hodowli, zgodne z 

załącznikiem nr 1 proszę przesłać w nieprzekraczalnym terminie 26 stycznia 2023r. na adres 

poczty elektronicznej: lubkowska@wiw.mazowsze.pl.
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