
Karta Ewidencyjna W^dkarza 
na potrzeby centralnego rejestru Polskiego Zwiqzku Wqdkarskiego 

Art. 36 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z pozn. zm.) nakfada na Polski Zwiqzek Wedkarski (PZW), jako administratora danych osobowych, obowiqzek 

zastosowania srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajqcych ochrone przetwarzanych danych osobowych 

cztonkow PZW i innych wykupujqcych zezwolenie na wedkowanie na wodach PZW, odpowiedni do zagrozeh oraz 

kategorii danych objetych ochronq, a w szczegolnosci nakiada obowiqzek zabezpieczenia danych osobowych przed ich 

udostepnieniem osobom nieupowaznionym, dostepem przez osobe nieuprawnionq, przetwarzaniem z naruszeniem 

ww. Ustawy oraz zmianq, utratq, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zgodnie z Art. 36 ust. 2 ww. Ustawy, PZW 

zobowiqzany jest prowadzic dokumentacje opisujqcq sposob przetwarzania tych danych oraz srodki, o ktorych mowa 

w z Art. 36 ust. 1 ww. Ustawy. 

Wcelu realizacji obowiqzkow wynikajqcych z Ustawy o ochronie danych osobowych, PZWnakazuje wszystkim 

cztonkom wypetnienie ponizszej Karty Ewidencyjnej, zgodnie z § 14 Statutu PZW oraz Uchwatq Prezydium Zarzqdu 

Gtownego PZW nr 98 z dn. 21.11.2015 r., zatwierdzonq Uchwafq Zarzqdu Giownego PZW w dn. 18.12.2015 r. 

1. ImiQ 

2. Nazwisko 

3. Adres e-mail (*) 

4. Nazwa kota we.dkarskiego (numer) 

5. Numer karty we.dkarskiej wydanej przez 

6. Numer legitymacji PZW 

7. Data wsta.pienia do PZW 

8. Adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto) 

9. Petnione funkcje w kole/okrejju/naczelnie i od kiedy (data) 

10. Odznaczenia nadane przez okr^g / odznaki krajowe (ztota z wiericami, ztota, srebrna) / Cztonek Honorowy PZW 

11. OSWIADCZENIE: 

Niniejszym wyrazam zgode na przetwarzanie przez Polski Zwiqzek Wedkarski danych osobowych podanych przeze 

mnie w niniejszej Karcie Ewidencyjnej oraz innych dokumentach rejestracyjnych dla celow prowadzenia rejestru PZW. 

n Dostarczanie drogq elektronicznq na wskazany powyzej adres poczty e-mail informacji od Polskiego Zwiqzku 

Wedkarskiego, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usfug drogq elektronicznq, w tym informacji 

handlowej Polskiego Zwiqzku Wedkarskiego. (*) opcjonalnie 

Data oraz czytelny podpis w^dkarza 

Podpis osoby przyjmujqcej Karte. Ewidencyjna. w imieniu Kota PZW 

Podpis osoby przyjmujqcej Karte. Ewidencyjna. w imieniu Okr̂ gu PZW 


