
Głubczyce, dnia …………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
(imię i nazwisko) 

Nr tel.*…………………………... 

 

Starosta Głubczycki 

ul. Kochanowskiego 15 

48 – 100 Głubczyce 

         

Zwracam się z prośbą o wydanie karty wędkarskiej. Załączam zaświadczenie  

o zdaniu stosowanego egzaminu oraz jedno aktualne zdjęcie. 

Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, zgodnie z art. 233  

Kodeksu karnego, oświadczam, iż zamieszkuję w miejscowości ……..………………………. 

przy ul. ………………………………………………………………………………………….. 

Przynależę do Koła Wędkarskiego w …………………………………………………………… 

Urodziłem/am się w dniu ………………………… w miejscowości …………………………... 

 

Sposób odbioru: 

 odbiór osobisty 

 wysyłka 

 

 

 

………………………………. 

(Podpis) 

 

* Dodatkowo wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących numeru telefonu 

kontaktowego i/lub adresu e-mail zawartego we wniosku w celu umożliwienia szybkiego kontaktu przez 

Starostwo Powiatowe w Głubczycach. Wiem, że podanie tych danych jest dobrowolne, a podstawą ich 

przetwarzania jest moja zgoda, którą mogę wycofać w dowolnym momencie. 

………………………………… 
(Podpis dot. wyrażenia zgody) 

 

Za wydanie karty wędkarskiej należy uiścić opłatę w kwocie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) w kasie urzędu 

lub przelewem na konto bankowe nr: 35 1020 3714 0000 4302 0012 7878 

Załącznik:  

1. potwierdzenie dokonania opłaty (w przypadku płatności przelewem, potwierdzenie można wysłać na 

adres email: srodowisko@powiatglubczycki.pl) 

2. zaświadczenie o zdaniu egzaminu 

3. jedno aktualne zdjęcie              

4. w przypadku młodzieży do 18 roku życia, do wniosku należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna 

prawnego. 

 

Sposób zapłaty: 

 w kasie urzędu 

 przelew 



 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
w związku z postępowaniem w sprawie wydania karty wędkarskiej. 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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”) informujemy, że: 

ADMINISTRATOR 
DANYCH 

OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Głubczycki,  
ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 40 53 660, adres e-mail: 
starostwo@powiatglubczycki.pl 

INSPEKTOR 
OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym 
może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych  
i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail; iod@powiatglubczycki.pl lub pisemnie na 
adres siedziby Administratora. 

 
CELE 

PRZETWARZANIA 
I PODSTAWA 

PRAWNA 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja ustawowych obowiązków 
Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe przetwarzane będą w 
związku z postępowaniem w sprawie wydania karty wędkarskiej. 
Dane osobowe w zakresie Pani/Pana numeru telefonu i/lub adresu e-mail przetwarzane 
będą na podstawie Pani/Pana zgody – art.6 ust.1 lit. a RODO.   

 
ODBIORCY  
DANYCH 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy publiczne, zgodnie  
z przepisami powszechnie obowiązującego prawa a także podmioty świadczące usługi 
informatyczne na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Nie przekazujemy 
Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski. 

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim  
je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

 
 
 
 
 

PRAWA 
PODMIOTÓW 

DANYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi 
przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu; 

 prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania danych; 

 prawo do usunięcia danych; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych pozyskanych na podstawie 
art.6 ust.1 lit a RODO, przy czym jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem;  

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane 
niezgodnie z prawem. 

INFORMACJA  
O DOWOLNOŚCI  
LUB OBOWIĄZKU 

PODANIA DANYCH 

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych 
będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 
Podanie danych osobowych w zakresie numeru telefonu i/lub adresu e-mail jest 
dobrowolne. 

INFORMACJA  
O PROFILOWANIU 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 


