
 ………………………… dnia……………

…………………………………….
/imię i nazwisko/

…………………………………….
/data i miejsce urodzenia/

…………………………………….
/miejsce zamieszkania/

…………………………………….
/telefon/

STAROSTA STAROGARDZKI

Proszę o wydanie karty wędkarskiej.

Załączniki:
1. zaświadczenie o zdaniu egzaminu, 
2. zdjęcie (3 cm x 2,5cm),
3. opłata  za  wydanie  karty  wędkarskiej  –  10.00 zł  -  na  konto:  67834000010003532120000073

Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim, tytuł wpłaty – opłata za wydanie karty wędkarskiej.

…………………………...…
                                                                                                                                                   /podpis/                            

    ………………………dnia……………..

……………………………
/pieczęć komisji/

ZAŚWIADCZENIE NR........./20............
o zdanym egzaminie na kartę wędkarską

I.  Dane ogólne:

1. Imię i nazwisko ................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ..................................................................................
3. Adres zamieszkania...........................................................................................

II.  Decyzja:

Komisja  Egzaminacyjna  PZW  w  ......................................powołana  przez  Prezydium  Zarządu
Okręgu PZW w .........................................stwierdza,
że  kolega:................................................................uzyskał  na  egzaminie  ocenę  pozytywną,
uprawniającą  do  wydania  karty  wędkarskiej  oraz  wniósł  opłatę  egzaminacyjną
w wysokości ........................zł. słownie...................................

                                                                                              
                                                                                           Podpis i pieczęć imienna przedstawiciela
                                                                                                          Komisji egzaminacyjnej

..............................
miejscowość i data

STAROGARD GDAŃSKI 01.09.2022

ADAM NOWAK

01.01.1991 GDYNIA

UL. NOWACKA 2/1 83-100 STAROGARD GDAŃSKI

500-600-700



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 2016r.  Nr  119,  s.1 ze zm.)  -  dalej:  „RODO”
informuję, że:

1) Administratorem  Państwa  danych  jest  Powiat  Starogardzki  reprezentowany  przez  Starostę
Starogardzkiego , ul. Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański, tel.  (58) 767 35 00, (58) 767 35
01, fax. 58 767 35 05, e-mail: starostwo@powiatstarogard.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania  danych osobowych za  pośrednictwem adresu
email: iod@powiatstarogard.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  złożenia  i  rozpatrzenia  wniosku
o wydanie karty wędkarskiej, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
śródlądowym,  rozporządzenie  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  12  listopada  2001  r.
w  sprawie  połowu  ryb  oraz  warunków  chowu,  hodowli  i  połowu  innych  organizmów  żyjących
w wodzie i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu a następnie
przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego na podstawie załącznika nr 3 - ,,JEDNOLITY
RZECZOWY  WYKAZ  AKT  ORGANÓW  POWIATU  I  STAROSTW  POWIATOWYCH”
do  Rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych. 

5) Państwa  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  nie  będą  podlegać
profilowaniu.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) 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 Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować
będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)Państwa  dane  mogą  zostać  przekazane  podmiotom  lub  organom  uprawnionym  na  podstawie
przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych (tj. firmom informatycznym serwisującym sprzęt i oprogramowanie komputerowe,
firmom świadczącym usługi archiwistyczne i niszczenia dokumentów).

Data i podpis

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


	OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

