………………………………….
(miejscowość i data)

………………………………………..
(nazwisko i imię)
………………………………….…….
…………………………………….….
(dokładny adres zamieszkania)
………………………………..………
(nr telefonu kontaktowego)

Sz. P.
…………………………………..
Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów
WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na postawienie pasieki pszczelej na
terenie będącym własnością Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Józefów,
Pasiekę w ilości …..…… szt. uli pszczelich chcę rozlokować w terminie
od………………..do……………………roku w rejonie/leśnictwie …..……………………...
oddziale :……………………..
Oświadczam, że za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia uli nie będę wnosił
roszczeń wobec Nadleśnictwa Józefów
Do obsługi pasieki będę dojeżdżał samochodem/ami marki:
…………………………..………………………………nr rej. ………………………………….
(marka)
………………………………..…………………………nr rej. ………………………………….
(marka)

………………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

Obowiązek informacyjny RODO
Administratorem
danych
osobowych
jest
Nadleśnictwo
Józefów
ul.
Leśna
46,
23-460
Józefów
zwane
dalej
Administratorem
Danych,
tel.:
84 687
80
05,
e-mail: jozefow@lublin.lasy.gov.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się na dane teleadresowe
wskazane w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zezwolenie na rozstawienie pasiek pszczelich na terenie
Nadleśnictwa Józefów.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań
przed zawarciem umowy użyczenia;
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich.
5. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:
a) dane identyfikacyjne;
b) dane kontaktowe.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, dostawcom usług
prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym),
dostawcom usług informatycznych oraz podmiotom, z którymi Administrator będzie współpracował
w ramach wykonania tej umowy .
7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
8. Pani/Pan ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (art. 16. RODO),
c) usunięcia danych (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
e) przenoszenia danych (art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
g) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym
profilowania (art. 22 RODO),
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
osobowych.
9. Źródłem danych osobowych jest Wnioskodawca.
10. Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa,
nie dłużej jednak niż okres przedawnienia roszczeń.
11. Pani/ Pan jest zobowiązany do podania danych osobowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych
jest odmowa wydania zezwolenia na rozstawienie pasiek pszczelich na terenie Nadleśnictwa Józefów
i zawarcia późniejszej umowy.
12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
1.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższym obowiązkiem informacyjnym RODO:

………………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

-2-

