..................................................                                         .............................., dnia ……………
(imię, nazwisko albo nazwa (firma))                                                                           (miejscowość i data)
...................................................
(miejsce zamieszkania albo siedziba)
...................................................
...................................................
(adres)							          WÓJT GMINY KOSAKOWO
nazwa organu  Organem właściwym jest: wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia uprawy


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) Urząd Gminy w Kosakowie informuje, że:
Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Kosakowo z siedzibą w Kosakowie, ul. Żeromskiego 69, Obowiązki Administratora wykonuje Wójt Gminy. Administrator danych powołał Ewelinę Paszke na Inspektora Ochrony Danych.
dane kontaktowe inspektora ochrony danych: sekretarz@kosakowo.pl ,
dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, w szczególności zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt,
osoba, której dane dotyczą posiada prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
podanie danych osobowych w zakresie wymaganym odrębnymi przepisami jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu 
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 


…………….………………………………
(Czytelny podpis osoby składającej wniosek)

ul. Żeromskiego 69
81-198 Kosakowo
adres organu

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ MAKU

Na podstawie art. 47 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 ) zwracam się o wydanie zezwolenia na uprawę maku:
-	odmiana: .............................................................................................................................., 
-	powierzchnia uprawy: .........................................................................................................,
-	numer działki ewidencyjnej na której będzie prowadzona uprawa : .....................………...  obręb …………………………….…... gmina ……………………………………………. powiat………………………………………………………………………………………
..............................................
podpis wnioskodawcy
Załączniki:
oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 (nielegalna uprawa maku, konopi lub krzewu koki) lub art. 64 (zabór w celu przywłaszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych, mleczka lub słomy makowej), i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 (nielegalna uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych).
dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 30,00 zł (zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1546), stawka określona według załącznika do ustawy - cz. III ust. 29), opłatę należy uiścić na Rachunek bankowy Urzędu Gminy Kosakowo PKO Bank Polski S.A. nr 81 1020 1811 0000 0802 0311 6787 z dopiskiem ”opłata za wydanie zezwolenia na uprawę maku”
umowa kontraktacji, zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku

