Rybnik, …................................
…............................................................
imię i nazwisko

................................................................
adres zamieszkania- ulica
……………………………………………………………….
adres zamieszkania- kod pocztowy, miejscowość

Starostwo Powiatowe w Rybniku
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 3 Maja 31
44-200 Rybnik

…...........................................................
data i miejsce urodzenia

…............................................................
telefon kontaktowy
*podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służy wyłącznie do kontaktu z urzędem

WNIOSEK
O WYDANIE WTÓRNIKA KARTY WĘDKARSKIEJ

Proszę o wydanie wtórnika karty wędkarskiej nr.................…………………… wydanej przez Starostę
Rybnickiego w dniu …...................………….. z powodu …......................................…………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
1. Aktualne zdjęcie formatu legitymacyjnego
2. Dowód dokonania opłaty za wydanie karty wędkarskiej w kwocie 10 zł na konto Starostwa
Powiatowego w Rybniku nr 46 8456 0009 2001 0023 9628 0067
3. Karta wędkarska podlegająca wymianie jeżeli została zachowana
4. …………………………...
Forma odbioru wtórnika karty wędkarskiej:
osobiście w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (pok. 221)
Upoważniam do odbioru (imię, nazwisko, relacja rodzinna): ….……………………………………………...
poprzez pocztę tradycyjną na ww. adres lub inny: …………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………….
podpis wnioskodawcy
Adnotacje urzędu:
Kartę wędkarską Nr .......................………………..

wydano dnia ……………..…………………

Pokwitowanie odbioru karty wędkarskiej …………………………………………………………..

FORMULARZ
Systemu Zarządzania Ochroną Danych Osobowych

Starostwo
Powiatowe
w Rybniku

Klauzula informacyjna

15/KU-2

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016T. (Dz. Urz. UE Nr 1 19).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,
dalej zwanym RODO informuję, że:
1. Administratorem Pana/i danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Rybniku jest Starosta Rybnicki
z siedzibą przy ul. 3 Maja 31, 44-200 Rybnik
2. Inspektorem ochrony danych
IODO@starostwo.rybnik.pl

w

Starostwie

Powiatowym

w

Rybniku

jest

Mariusz

Kin,

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Starostwo Powiatowe w Rybniku
ustawowych zadań publicznych, określonych m. in. w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
oraz w innych ustawach branżowych.
4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c i e RODO oraz innych ustaw i rozporządzeń. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia
umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej
dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych lub
przypadku projektów umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości
danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu
przechowywania ustala się w oparciu O klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie
akt.
7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia
przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych
przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia
zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych
osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 roku.
10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez
klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz
niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych
klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.
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