Chełm, dnia...............................................
…...............................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
…................................................................................

(adres)
…................................................................................

(tel. kontaktowy)

Prezydent Miasta Chełm

WNIOSEK
o zmianę danych w rejestrze / wykreślenie z rejestru¹ zwierząt gatunków dzikiej fauny i flory w drodze
regulacji handlu nimi na podstawie art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn.zm.):
A. Zmiana danych zawartych w rejestrze odnośnie następujących zwierząt, które zostały wpisane do
rejestru pod numerem:
…..........................................................................................................................................................................
Zmiana dotyczy:
1. Miejsca zamieszkania:....................................................................................................................................
.
(nowy adres)
2. Miejsca przetrzymywania:................................................................................................................................
(nowy adres)

3. Liczby zwierząt:................................................................................................................................................
4.Inne...................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
B. Wykreślenie z rejestru następujących zwierząt, które zostały wpisane do rejestru pod numerem:
…..........................................................................................................................................................................
UWAGA:
A/ Dokonanie zmian lub wykreślenie z rejestru:
- nie podlega opłacie skarbowej,
- nie jest potwierdzane z urzędu zaświadczeniem,
B/ Zaświadczenie o dokonaniu zmian lub wykreśleniu wydawane jest na wniosek zainteresowanego. Opłata
skarbowa za wydanie ww. zaświadczenia wynosi 17 zł (słownie siedemnaście złotych). Za zmianę danych w
rejestrze lub za wykreślenie okazu z rejestru nie pobiera się opłaty.

…...................................................................
(podpis wnioskodawcy)

¹ niepotrzebne skreślić
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm z siedzibą:
22 - 100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.
Przetwarzanie

Pani/Pana

danych

osobowych

będzie

się

odbywać

na

podstawie

art. 6 ust.1 lit.c RODO i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes w celu zmiany danych
w rejestrze lub wykreślenie z rejestru zwierząt gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji
handlu nimi.
Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie to: 22 - 100 Chełm,
ul. Lubelska 63, pok. 9, adres e-mail: waldemar.korcz@umchelm.pl, tel. 82 565 26 06.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres lat 5 (kat. B-5).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia
zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem,

przetwarzanie

danych

osobowych

Pani/Pana

-

narusza

przepisy

unijnego

rozporządzenia RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania danych
osobowych będzie skutkował brakiem możliwości załatwienia zgłoszonej sprawy.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie instytucjom
i organom do tego uprawnionym.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą
profilowane.
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