...................……….., dnia …………………..
Starostwo Powiatowe w Lublińcu
Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

WNIOSEK
w sprawie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów
międzynarodowych*

podstawa prawna: art. 64 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody oraz Rozporządzenie Rady (WE) nr
338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
1. Organ rejestrujący:
Starosta Lubliniecki

2. Nr wniosku rejestracyjnego (wypełnia pracownik urzędu):

3. Imię i nazwisko posiadacza / hodowcy (nazwa instytucji):

4. Adres posiadacza /hodowcy (nazwa instytucji):

5. Adres miejsca przetrzymywania / prowadzenia hodowli:

6. Nazwa gatunkowa w j. łacińskim i polskim (w polskim, jeżeli istnieje):

7. Liczba zwierząt posiadanych (hodowlanych):

8.Cel przetrzymywania / prowadzenia hodowli:

9. Data, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia:

10. Data wejścia w posiadanie oraz źródła jego pochodzenia:

11. Płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia:

12. Opis trwałego oznakowania (jeżeli istnieje):

13. Nr i data zezwolenia na import zwierzęcia do kraju:

14. Nr i data zezwolenia na schwytanie w środowisku:

15. Nr i data wystawienia dokumentu wydanego przez 16. Nr i data innego dokumentu stwierdzającego legalność
powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego
pochodzenia zwierzęcia:
urodzenie zwierzęcia w hodowli:

……………………………………
Podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1. Dokument potwierdzający legalność pochodzenia zwierząt.
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
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* Obowiązek zgłoszenia do rejestru, zmiany danych rejestrowych lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju
lub wywozu za granice państwa, wejście w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru
powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
Opłata skarbowa od dokonania wpisu do rejestru zwierząt - 26 PLN (za jeden gatunek), zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej. Opłatę skarbową w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Lublińcu przelewem lub bezpośrednio
w kasie urzędu. Rachunek bankowy: ING BSK S.A. O/Częstochowa Nr konta: 33 1050 1142 1000 0005 0096 6783, w tytule zaznaczając czego
opłata dotyczy. Kasa Urzędu Miejskiego w Lublińcu: ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec (parter) Poniedziałek - Piątek: od 8.00 do 14.30
(przerwa 11.00-11.20). Wpłaty można również dokonać w Agencji PKO BP S.A. (opłata: 2,50 zł.) mieszczącej się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Lublińcu.
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fzycznych 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), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lubliniecki, którego siedziba mieści się w Starostwie Powiatowym w Lublińcu
przy ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec;
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, adres email: iod@lubliniec.starostwo.gov.pl;
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w przepisach prawa (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i fory w drodze regulacji handlu nimi) odbywa
się w celu związanym z wpisem do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych (art. 6 ust. 1 lit.
c RODO) natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana
w dowolnym czasie;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i
wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania określonym w instrukcji kancelaryjnej – z upływem okresu
przechowywania określonym w instrukcji kancelaryjnej – po upływie 10 lat akta podlegają ekspertyzie, której celem jest przekwalifkowanie
na materiały archiwalne lub wybrakowanie – kategoria BE10;
W przypadku gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika z Pani/Pana zgody posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*;
− na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
Nie przysługuje Pani/Panu:
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa;
W przypadku podania danych osobowych na podstawie zgody informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo do niewyrażenia zgody, a w
przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do momentu jej
wycofania;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i fory w drodze regulacji handlu nimi jest wymogiem
ustawowym i jest niezbędne, aby wpisać do rejestru zwierzęta podlegające ograniczeniom na podstawie umów międzynarowdowych.
Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych jest dobrowolne;
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym proflowaniu;
* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fzycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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