Wałbrzych, dnia ........................
Organ rejestrujący:
Prezydent Wałbrzycha

Znak:

WNIOSEK
O WYKREŚLENIE Z REJESTRU ZWIERZĄT NALEŻĄCYCH DO GATUNKÓW, PODLEGAJĄCYCH
OGRANICZENIOM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba posiadacza lub prowadzącego hodowlę:

2. Proszę o wykreślenie z rejestru następujących zwierząt:
Nazwa gatunku w języku
polskim
a)

Nazwa gatunku w języku
łacińskim

płeć

znak wniosku

nr wniosku

b)
c)
d)

3. Powód wykreślenie z rejestru poszczególnych zwierząt (np.: wywóz za granicę państwa, sprzedaż, śmierć, itp.):
a)
b)
c)
d)

4. Proszę o wydanie zaświadczenia o wykreślenie z rejestru w/w zwierząt:
Załączam dowód opłaty skarbowej z dnia ……………….nr……………..w kwocie 17 zł.

…….……………………….
podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) – dalej RODO – Prezydent Miasta Wałbrzycha informuje o
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.

I. Wskazanie administratora danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha.
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt: tel. 74 665 53 59,
iodo@um.walbrzych.pl
III. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych. Prezydent Miasta Wałbrzycha będzie przetwarzał
Pani/Pana dane osobowe:
W celu wydania zaświadczenia w sprawie wykreślenia z rejestru zwierząt należących do gatunków
podlegających ograniczeniom, na podstawie obowiązku wynikającego z art. 64 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1098)
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
opisanych powyżej. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń.
V. Okres przechowywania danych
Pani/Panu dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III
celu, a po tym czasie przez okres 5 lat.
VI. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt III, Pani/Pana
dane osobowe mogą być udostępnianie następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np.
policja, sąd, prokuratora.
VII.
Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c)

prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d)

prawo do przenoszenia danych;

VIII.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do
właściwego organu nadzorczego.

