
................................., dnia .......................... r. 
data wpływu zgłoszenia ................................. 

 

 

Starostwo Powiatowe 
w Kielcach 

 
 

ZGŁOSZENIE 
 

 Ja, ......................................................... * zam. .................................................. 
……………………………………………………………………………..* zgłaszam do ocechowania 
drewno pochodzące z mojego lasu, tj. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 Oświadczam, że jestem właścicielem (współwłaścicielem) działki leśnej nr 
..................................... * o powierzchni .......... ha *, położonej we wsi 
.................................. *, gmina ............................................ * – znane mi są jej granice. 
 (Współwłaściciele wyrażają zgodę na pozyskanie drewna z tej działki leśnej 
w ilości okazanej do poświadczenia jego legalności)**. 
 Jednocześnie oświadczam, że świadomy jestem odpowiedzialności karnej 
za fałszywe zeznania, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego. 
 
 

 

 

        .................................................... 
        podpis właściciela (współwłaściciela) lasu 
 

numer tel. kontaktowego ...................................... 
 

 

* dane nieobowiązkowe 
** niepotrzebne skreślić 

Rodzaj drewna Ilość szt. 

  

 

DRUK RO– 2/1 



Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez STAROSTĘ KIELECKIEGO z siedzibą przy ul. 
Wrzosowej 44,        25-211 Kielce, danych osobowych nieobowiązkowych zawartych w 
niniejszym formularzu w celu:  

                        

 późniejszych kontaktów w przedmiotowej sprawie    TAK        NIE 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
……………………………………………………………… 
                                                                                                                                                           /Podpis/ 
 
W zawiązku z realizacją wymogów 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 „RODO”) Administrator informuje że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Kielcach reprezentowane przez 
Starostę Kieleckiego z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce. W przypadku pytań dotyczących 
przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres 
e-mail: iod@powiat.kielce.pl  

2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia  
28 września 1991 r. o lasach oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 
Administracyjnego. 

3. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. podstawy prawnej jest niezbędne, aby 
Administrator mógł realizować zadania - wydać świadectwo legalności pozyskiwania drewna. 
Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizacji powyższych zadań. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich 
usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy prawa. 

5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej 
celów przetwarzania, a następnie z zastrzeżeniem okresu przechowywania danych osobowych 
przewidzianych przez przepisy prawa (archiwizacja).  

6. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych przez Administratora, 
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz 
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora. 

7. Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. 

8. Administrator nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób opierający się wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu oraz nie przekazuje Pani/Pana danych 
osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 

 
Potwierdzam zapoznanie się z powyższym tekstem i zrozumienie przysługujących mi praw. 
 
 

                          
        
……………………........................................     
                                                                           
                           /Podpis/ 

                                                       
 

 

 

mailto:iod@powiat.kielce.pl

