...................................... …........................

............................................................................................
imię i nazwisko

miejscowość

data

............................................................................................
............................................................................................
adres zamieszkania / telefon

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej
Wydział Środowiska

Zwracam się z prośbą o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego
połowu ryb.
I. Charakterystyczne dane sprzętu pływającego
1. nazwa sprzętu /jeśli istnieje/ ................................................................................................ ....................................
2. rodzaj sprzętu ……………………………………………………………......................................................................
3. materiał konstrukcyjny ...............................................................................................................................................
4. wymiary sprzętu - długość całkowita ...................................... m
- największa szerokość ….………............. m
- wysokość boczna ……………….……...… m
5. rodzaj napędu

- wiosła

TAK NIE *

- silnik spalinowy TAK NIE * moc silnika

……………………………

- silnik elektryczny TAK NIE * moc silnika

……………………………

6. kolor ....................................................................................................................................................................................
7. ilość miejsc .............................................................................................................................................................
8. wyporność ………………………………………..………………………………………………………………… kg
II. Oświadczam, że sprzęt który rejestruję jest
1. produkcji amatorskiej*, został zakupiony (rachunek lub umowa kupna – sprzedaży
w załączeniu)*
2. moją własnością
3. w należytym stanie technicznym i nadaje się do bezpiecznego połowu ryb.
*zaznaczyć właściwe
…………………………………
podpis

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE)
2016/679 dalej zwanego RODO informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej jest
Starosta Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą
poczty elektronicznej: bip@powiatsuski.pl lub telefonicznie (33) 87 - 57 - 900.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do treści swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Przysługuje Pani/u
również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani /a danych oraz prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest na stronie internetowej starostwa powiatowego www.powiatsuski.pl
w zakładce „ochrona danych osobowych” oraz w siedzibie urzędu na tablicach ogłoszeń.

