PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
......................................................
miejscowość i data
...............................................................
imię i nazwisko
...............................................................
data i miejsce urodzenia
...............................................................
...............................................................
miejsce zamieszkania i kod pocztowy
………………………………………...
imiona rodziców
…………………………………….......
nazwa koła
…………………………………………
numer telefonu

Starosta Kaliski
pl. św. Józefa 5
62 – 800 Kalisz
WNIOSEK

o wymianę/wydanie duplikatu karty wędkarskiej (*)
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18.04.1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2168 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb
oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2003) zwracam się z prośbą o …………………………………………………………....,

z powodu………..........................................................................................................................
(*) niepotrzebne skreślić

….........................................
podpis

Załączam:
1. aktualną kartę wędkarską o numerze …………………………
2. aktualną fotografię (1 szt.),
3. dowód uiszczenia opłaty w wysokości 10 zł:
 opłata za wykonanie karty wnoszona gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Kaliszu
w Wydziale Komunikacji,
 lub przelewem na konto: Starostwo Powiatowe w Kaliszu, pl. Św. Józefa 5,
62-800 Kalisz, nr konta: 38 8404 0006 2104 0018 4250 0029

Odbiór (właściwe zaznaczyć):

 osobisty
 pocztą
Kartę wędkarską nr ..................................... otrzymałem/am w dniu...........................................
..................................................
podpis

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Kaliski z siedzibą
przy pl. Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. (62) 5014301, e-mail: starosta@powiat.kalisz.pl.

w

Kaliszu

Inspektor ochrony danych.
Z wyznaczonym Inspektorem ochrony danych można się kontaktować telefonicznie: (62) 5014233 lub poprzez
e-mail: iod@powiat.kalisz.pl.

Cele przetwarzania Państwa danych oraz podstawa prawna.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu załatwienia sprawy, której dotyczy złożony przez Państwa
wniosek. Podstawą prawną ich przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO*), w związku z następującymi aktami prawnymi:
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
 ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
 aktami wykonawczymi do w/w ustaw.

Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą organy władzy publicznej oraz
podmioty wykonujące zadania publiczne na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorię odbiorców, którym
mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi
administrator zawarł umowę lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów
informatycznych.

Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres wynikający z przepisów kancelaryjnoarchiwalnych tj. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.

Prawa osób, których dane dotyczą.
Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
4) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne
mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa.
Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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 04.05.2016, str. 1).
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