……………………………………………………………….

………………, dnia………………………….

/imię i nazwisko/

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

……………………………………………………………….
/miejscowość, ulica/

Starostwo Powiatowe w Radomiu
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26-600 Radom

……………………………………………………………….
/kod pocztowy, poczta/

WNIOSEK
o wydanie karty wędkarskiej
Proszę o wydanie karty wędkarskiej.
W załączeniu przedkładam:
1. Zaświadczenie Nr ……………………………….. o zdaniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków
ochrony i połowu ryb,
2. Aktualną fotografię,
3. Dowód wniesienia opłaty za wydanie karty wędkarskiej w kwocie 10 zł.

Sposób odbioru karty wędkarskiej:
osobisty

wysłać pocztą

………………………………..........................
/podpis wnioskodawcy/

W celu ułatwienia kontaktu w rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku, wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich dodatkowych danych osobowych takich jak:
nr telefonu……………………………………………………………………………………
Powyższa zgoda jest dobrowolna i nie wpływa na rozpatrzenie wniosku.

………………………………..........................
/podpis wnioskodawcy/
Opłatę za wydanie karty wędkarskiej można wnieść:
- w kasie Starostwa Powiatowego w Radomiu, pokój nr 133 (I piętro),
- na konto bankowe: Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7; 26-600 Radom
BNP Paribas, nr rachunku: 98 1600 1462 1821 4410 6000 0002.
W tytule opłaty należy wpisać: Karta wędkarska oraz imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie karty
wędkarskiej.

----------------------------------------------------------------------------Wypełnia urząd:
Kartę wędkarską nr 1425- ……..……………………………….…..wydano dnia ………………..……………………………..

Kartę wędkarską nr 1425- ……..……………………………….…..wysłano dnia ………………..………………………………

………………………………..........................
/podpis urzędnika/

----------------------------------------------------------------------------Odbiór osobisty:
Kartę wędkarską nr 1425- ……..……………………………….…..otrzymałem/am dnia ………………..…………………..
………………………………..........................
/podpis wnioskodawcy/

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Radomiu reprezentowane przez
Starostę Radomskiego, z siedzibą przy ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 w Radomiu, tel. (48) 36-55-801,
adres e-mail: powiat@radompowiat.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, pok. 124
tel. (48) 36-55-801 wew. 181; (48) 340-40-64 wew.181; e-mail: bkubik@spradom.eu
Zbierane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c i e zgodnie z ogólnym
Rozporządzeniem 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 (RODO) w celu realizacji przez Starostwo
Powiatowe w Radomiu obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) i ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie
śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2168 ze zm.).
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko instytucje uprawnione na podstawie przepisów
prawa lub podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż wynika to z przepisów prawa, zgodnie
z instrukcją kancelaryjną (okres archiwizacji - ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Radomiu
a ich niepodanie uniemożliwi rozpoznanie wniosku.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych, możliwość ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu (o ile nie spowoduje
to ograniczenia lub uniemożliwienia realizacji ustawowych zadań Urzędu).
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.

