…………………………………..

………..………….., dn. ……………...

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………..
(adres zamieszkania)

…………………………………..
(kod pocztowy)

………………………………….
(data i miejsce urodzenia)

………………………………….
(telefon kontaktowy)

STAROSTA ŁĘCZYŃSKI
WNIOSEK
Proszę o wydanie karty wędkarskiej, uprawniającej do amatorskiego połowu ryb, zgodnie z art. 7 ust. 5
ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167)

………………………………..
(Podpis wnioskodawcy)

Informacje o Pani/Pana uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod
adresem:https://spleczna.bip.zeto.eu/index.php?type=4&name=bt46&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu29&value
%5B1%5D=4 lub we właściwej rzeczowo komórce organizacyjnej Starostwa.
Potwierdzam, iż przekazano mi – w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie – klauzulę informacyjną, w tym poinformowano mnie
o przysługujących mi prawach na podstawie rozporządzenia 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 r.).
............................................
(podpis)
Wyrażam zgodę Administratorowi Danych na przetwarzanie moich danych osobowych (których zakres wykracza poza dane
zbierane na podstawie przepisów prawa) zawartych we wniosku w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie
z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016 r.) oraz ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane osobowe świadomie
i dobrowolnie.
...............................................
(podpis)

Załączniki:
1. Zaświadczenie o zdanym egzaminie z zasad i warunków ochrony i połowu ryb;
2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty wędkarskiej wynosi 10,00 zł dokonanej
na konto: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna
70 8741 0004 0007 8908 2000 0010 z dopiskiem za wydanie karty wędkarskiej.
3. Aktualna fotografia wnioskodawcy.

Kartę wędkarską Nr …………………… otrzymałem
……………………………………………………..
(Data i podpis)

Pobrano opłatę w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) za wydanie karty wędkarskiej zgodnie z § 5
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz
warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żujących w wodzie (Dz. U. z 2018 r., poz. 2033).

