Kalisz, dnia ……………………….....................

WNIOSEK
o skreślenie z rejestru / zmianę danych* w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
(na podstawie art.64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)
1. Jednostka rejestrująca:

2. Nr wniosku:

Starosta Kaliski
Plac Św. Józefa 5
62-800 Kalisz

3. Imię i nazwisko (nazwa) posiadacza /prowadzącego
hodowlę:

(wypełnia pracownik Urzędu)

4. Adres zamieszkania posiadacza /prowadzącego
hodowlę:

5. Opis zwierząt:
Lp.

Nazwa gatunku w języku łacińskim
(w polskim jeśli istnieje)

Dotyczy wpisu do rejestru Liczba zwierząt Data
zgłoszonych do wyzbycia
się zwierząt **
skreślenia*
(płeć, jeśli jest
znana)

Numer

Inne zmiany w danych rejestrowych *
•
adres zamieszkania,
•

adres przetrzymywania zwierząt,

•

cel przetrzymywania,
opis oznakowania

•

Data

*niepotrzebne skreślić
**zmiany należy zgłosić w ciągu 14 dni od ich wystąpienia oraz zaznaczyć odpowiedni numer w rejestrze
Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej, umieszczonej na drugiej stronie
wniosku.
……………………………………..
Podpis składającego wniosek
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Klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016r. str.1) zwany dalej jako
„RODO” informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starosta Kaliski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5,
62-800 Kalisz, nr tel. (62) 5014301, email: starosta@powiat.kalisz.pl,
2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Izabela Szymczak, nr tel. (62) 5014233, email: iod@powiat.kalisz.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, RODO w celu obsługi i realizacji sprawy oraz dopełnienia obowiązku
określonego przepisami prawa,
4) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w związku z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) w związku z rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony dzikiej fauny i
flory w drodze regulacji handlu, oraz innych przepisów prawa stanowiących podstawę do realizacji zadań ustawowych
5) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych,
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
9) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO,
10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem
możliwości załatwienia sprawy.
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