……………….…, dnia ……………
……………………………………..
(Nazwisko i Imię)

……………………………………..
……………………………………...
……………………………………...
(dokładny adres: miejscowość, kod, ul. nr domu)

Pan Starosta Kozienicki
Wydział Rolnictwa Leśnictwa
i Ochrony Środowiska
ul. Kochanowskiego 28
26-900 Kozienice
WNIOSEK
Ja.................................................................legitymujący(a) się dowodem osobistym
Nr..................................................wydanym przez..................................................................
właściciel / współwłaściciel / lasu, oznaczonego Nr działek.....................................................
położonych na terenie wsi........................................gmina.........................................................
zgłaszam do cechowania drewno należące do mojego gospodarstwa, tj.
Rodzaj drewna Ilość sztuk

Rodzaj drewna

Ilość sztuk

Jednocześnie oświadczam, świadomy odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikające z art. 233 Kodeksu Karnego, że
wskazany na działce las i drewno stanowią moją własność / współwłasność. Pozostali współwłaściciele wyrażają zgodę na
wycięcie wnioskowanych drzew. Brzmienie art. 233 Kodeksu Karnego: „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Klauzula Informacyjna RODO na odwrocie
....................................................
(podpis właściciela / współwłaściciela)

Opinia specjalisty ds. lasów niepaństwowych:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................
(podpis specjalisty)

Oświadczam, że otrzymałem(am) świadectwo legalności pozyskania drewna
nr................................................................
....................................................
(podpis)

Klauzula Informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 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)
(Dz.Urz. UE L 119.1 ) – dalej RODO − informujemy, że:
I.

Administrator danych osobowych
Starosta Powiatu Kozienickiego z siedzibą: ul. Kochanowskiego 28, 26-900 Kozienice jest
Administratorem Twoich danych osobowych.
II.
Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Jarosław Słowiński, z którym Możesz się
skontaktować w sprawach ochrony Swoich danych osobowych pod numerem telefonu: 48
6117315, e-mail: iod@kozienicepowiat.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.
III.
Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Twoje dane przetwarzane będą:
w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania zadania, które Administrator
realizuje w interesie publicznym w ramach
powierzonej władzy publicznej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
IV.
Prawo do sprzeciwu
1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach,
chyba że będzie w stanie wykazać, Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
V.
Okres przechowywania danych
1. Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania akt i
klasyfikacji dokumentów archiwalnej.
VI.
Odbiorcy danych
1. Twoje dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa
VII. Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
1. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych. (nie dotyczy spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji
i Transportu)
VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

IX.

X.

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe.
W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator Danych Osobowych
Starosta Powiatu Kozienickiego

