Żary, dnia ……………………….

Wójt Gminy Żary
Al. Jana Pawła II 6
68 - 200 Żary

ZGŁOSZENIE
ZAMIARU UPRAWY MAKU LUB KONOPI WŁÓKNISTYCH
Zgodnie z art. 46 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050, ze zm.)

Dane zgłaszającego:
Imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy:
Adres zamieszkania lub siedziba:
Ulica

Numer budynku

Miejscowość
Dane kontaktowe:
Numer telefonu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Adres e-mail

Dane dotyczące planowanej uprawy:
Nazwa miejscowości

Gmina

Nr ewidencyjny działki w ewidencji gruntów i budynków, na której planowana jest uprawa
Powierzchnia planowanej uprawy konopi włóknistych / maku
Rodzaj uprawy*
Mak niskomorfinowy / mak inny niż niskomorfinowy / konopie włókniste
Rok planowanej uprawy:

…………………………………………..
data i podpis zgłaszającego

UWAGA!
Dokonanie zgłoszenia NIE JEST JEDNOZNACZNE ze złożeniem wniosku!
Chcąc prowadzić uprawę należy złożyć wniosek o wydanie zezwolenia w roku uprawy.

*niepotrzebne skreślić
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – zgodnie z RODO
Realizując obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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 osobowych), informujemy, że administratorem Państwa danych
osobowych jest Gmina Żary (adres: Urząd Gminy Żary, Al. Jana Pawłą II 6, 68-200 Żary,
tel. (68) 470 73 00, adres e-mail: gminazary@gminazary,pl) reprezentowany przez Wójta Gminy.
1. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych takich jak imię nazwisko, nazwę przedsiębiorcy, adres, nr
telefonu, adres e-mail, prowadzone jest w celu wywiązania się z obowiązku rozpatrzenia zgłoszenia.
3. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do własnych danych osobowych, sprostowanie, usunięcie,
uzyskania kopii lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym
momencie. Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych nie ma
zastosowania w przypadkach gdy:
- Państwa dane osobowe są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego
przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa krajowego, któremu podlega administrator, lub do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi.
4. Państwa dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są
uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa Unii lub prawa krajowego.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa Unijnego lub
prawa krajowego, do zakończenia współpracy lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
w zależności od charakteru danych.
7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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