Łódź, dn. ………...……

……………………………………….
/imię i nazwisko/

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

……………………………............
……………………………………….
/adres stałego zamieszkania/

Starostwo Powiatowe w Łodzi

Zwracam się z prośbą o wydanie karty łowiectwa podwodnego uprawniającej do
amatorskiego połowu ryb.

…..………………………......
/podpis/

Załączniki:
1. Zaświadczenie o zdanym egzaminie
2. Aktualne zdjęcie
3. Dowód uiszczenia opłaty – 10,00 zł na konto Starostwa
Kwituję odbiór KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO Nr:……………….

…………………....
/data/

………………………………
/podpis/

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 –
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni. Obsługę organu
zapewnia Starostwo Powiatowe w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3, tel. 42 633 71 91, adres
email powiat@lodzkiwschodni.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez email iod@lodzkiwschodni.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie karty łowiectwa
podwodnego na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2018 r. w sprawie połowu ryb
oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie oraz art. 6 ust. 1
lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze).
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom na podstawie obowiązujących
przepisów (przykład: na wniosek Państwowej Straży Rybackiej, Społecznej Straży Rybackiej, Policji,
sądowi).
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji,
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizowaniu danych. Oznacza to, że dane osobowe mogą podlegać brakowaniu,
po upływie obowiązującego dla nich okresu przechowywania zależnie od kategorii archiwalnej danej
sprawy.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia
wniosku. Natomiast numer telefonu lub adres e-mail jest informacją dobrowolną i ma na celu
powiadomienie o możliwości odbioru karty wędkarskiej, wskazanym środkiem komunikacji
elektronicznej.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
10. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w naszym urzędzie narusza
przepisy prawa.

Zapoznałam/em* się z powyższą klauzulą
………………………………………….
(data, podpis)

*niepotrzebne skreślić

