
Góra, dn..'

(imię i nazwisko)

(data i miejsce urodzenia)

(adres zamieszkania)

Starosta Górowski

WNIOSEK
o WYDANIE WTÓRNIKA KARTY WĘDKARSKIEJ

Zwracam się z uprzejmą prośbą o Wydanie wtórnika karty wędkarskiej nr ............'........'
wydanej W dniu przez starostę Powiatu Górowskiego z powodu

(podpis wnioskodawcy)

Załqczam

L. Aktualnq fotografię

Dowód Wpłaty opłaty nr .''.''..'.....'. za wydanie wtórnika karty wędkarskiejw kwocie
10,00 zł' (Starostwo Powiatowe W Górze nr 36 L090 L2610000 000L 4969 8718)

Wtórnik karty wędkarskiej wydano dnia:*

*-wypełnia pracownik u rzędu



Na podstawie art, 13 ust. 1i2 rozporzadzenia Parlamentu Europeiskieqo i Radv (UE)201-6/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronv osób fizvcznvch w zwiazku z przetwarzaniem danvch

osobowvch iw sorawie swobodneqo przepłvwu takich danvch oraz uchv|enia dvrektvwv 95/46lWE
(oeólne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L ].].9 z 4.05.2016), zwanego dalej RoDo
informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Górze

reprezentowane przez Starostę Górowskiego, z siedzibą w: 56-200 Góra ul' Adama Mickiewicza 1,

NIP: 693-18-38-688, Regon: 41,1,1,L6 871, tel. 65/544 39 00, e-mail: sekretariat@powiatsora.pl

2. lnspektorem ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Górze jest Tomasz Wadas'

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować się z lnspektorem ochrony

danych w Starostwie Powiatowym w Górze pod adresem e-mail: iod@powiatgora.p|

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania Pani/Panu karty wędkarskiej

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. ]_ lit. c RoDo (przetwarzanie
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz ustawy z

dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych, którymi mogą być:

1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów praWa;

2) podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu
prawo:

1) żądać od administratora:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) ich sprostowania,

c) ograniczenia przetwa rzania;

2)wniesienia skargido organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzedu ochronv Danvch osobowvch.

8. Podanie przezPanią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania karty wędkarskiej

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym również profilowaniu.


