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Szlichtyngowa, dnia ………….. 2021 r. 
 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  

Szlichtyngowa 
 

 

ZGŁOSZENIE 

ZAMIARU UPRAWY KONOPI WŁÓKNISTYCH / MAKU NISKOMORFINOWEGO 

 

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.) 
 

 

 

 
 

 

.......................................................... 

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. 

 

 

                                                           
1 Wpisać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę przedsiębiorcy (firmę), siedzibę i adres przedsiębiorcy 

Dane zgłaszającego
1
: 

Imię i nazwisko / nazwa (nazwa przedsiębiorcy) 

 

Adres zamieszkania lub siedziba: 

Ulica Numer budynku 
 

 
       

 

Numer lokalu 
 

 
       

 

 

Miejscowość Kod pocztowy 
 

 
      

 

 

Dane kontaktowe: 

Numer telefonu Adres e-mail 

  

Dane dotyczące planowanej uprawy: 

 Nazwa miejscowości Gmina 

  

Numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, na której planowana jest uprawa 

 

Powierzchnia planowanej uprawy konopi włóknistych/maku niskomorfinowego 

 

Rok planowanej uprawy:  
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OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

 

 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz.UE.L. z 2016r. Nr 119, 

stron.1) (dalej jako: „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, 
Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel: +48 65 549 23 27, e – mail: umig@szlichtyngowa.pl 
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@szlichtyngowa.pl 
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej 

powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),. 

4.Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych  

w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

5.Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym 

zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, 

które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; innym podmiotom, które na 

podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Szlichtyngowa przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. 

6.Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać 

profilowaniu. 

7.Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące 

prawa: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 

16 RODO; prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 

RODO; prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych 

w przypadkach określonych w art. 21 RODO; prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w 

przypadkach określonych w art. 20 RODO; prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 
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