...................................................	...............................
(imię, nazwisko albo nazwa (firma))	miejscowość i data
...................................................
(miejsce zamieszkania albo siedziba)
...................................................
...................................................
Burmistrz
Miasta i Gminy Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH
Na podstawie art. 47 ustawy z 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.                   z 2020 r. poz. 2050) zwracam się o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych: 
-	odmiana: ................................................., 
-	powierzchnia uprawy: .............................,
-	numer działki ewidencyjnej: ....................
..............................................
podpis wnioskodawcy
Załączniki:
1)	oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
2)	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).
3)	dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 30,00 zł (zgodnie z ustawą z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546), stawka określona według załącznika do ustawy - cz. III ust. 29),
4)	umowa kontraktacji, zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub,
5)	zobowiązanie* do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa) - dotyczy przypadku samodzielnego przetwarzania konopi włóknistych z własnych upraw
 6) Faktura zakupu materiału siewnego

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
	Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miasta i Gminy Szydłów (ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów, tel. kontaktowy: 41 35 45 125, adres e-mail: gmina@szydlow.pl).      

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z  2020 r., poz. 2050) jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  
   3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Administratora, ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
4)  Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy  (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7)  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
	prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
	prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 
9) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 
1) podmiotom przetwarzającym - osobom fizycznym lub prawnym, organom 
    publicznym, jednostkom lub innym podmiotom, które przetwarzają dane osobowe 
    w imieniu Administratora - w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, 
    podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT; 
2) podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany 
    przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; 
3) operatorom pocztowym; 
4) pracownikom Administratora.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na podanie mojego numeru telefonu kontaktowego do celów wydania zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.


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

