Żarów, dnia.............................

..................................
(imię i nazwisko)

...................................
...................................
...................................
(adres zamieszkania)

Urząd Miejski w Żarowie
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów
WNIOSEK O USTANOWIENIE POMNIKA PRZYRODY

Opis drzewa:
Gatunek drzewa:

Obwód na wysokości 130 cm:

Opis drzewa z uzasadnieniem objęcia ochroną prawną:

Lokalizacja drzewa:
Miejscowość

Adres:

Numer ewidencyjny działki i obręb:

W przypadku terenów leśnych - opis lokalizacji drzewa ze wskazaniem charakterystycznych
punktów odniesienia w terenie:

Właściciel/zarządca działki (osoba fzycznaa minaa przedsiębiorcaa szkołaa przedszkolea
parafaa nadleśnictwoa inneś :

Wnioskodawca
Imię i nazwisko

Numer telefonu do kontaktu

Adres email do kontaktu

KLAUZULA INFORMACYJNA 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) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Żarów, ul. Zamkowa 2, 58130 Żarów.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na mocy art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych w celu kontaktu z wnioskodawcą i uruchomienia procedury ustanowienia pomnika
przyrody.
3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały
zebrane i zgodnie z terminem archiwizacji wynikającym z przepisów prawa.
5. W zakresie swoich danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne.
6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
8. Wyznaczono Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym można się kontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bezp.info@gmail.com

