
 

 

Pieczęć prostokątna                        ........................................ 

    Okręgu PZW                            Miejscowość – data 

 

PROTOKÓŁ NR ................. 

egzaminu na kartę wędkarską 
 

Komisja egzaminacyjna Koła PZW ......................................................................................... 

Okręgu  PZW Krosno powołana uchwałą Zarządu Okręgu Nr 3/02/02  z dnia  10-02-2002 r.  

z późniejszymi zmianami w składzie: 
 

przewodniczący  Kol. ................................................................ 

       członkowie  Kol. ................................................................ 

                    Kol. ................................................................ 

Działając na podstawie art. 7 p.1,4 ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 r.  

(Dz.U. Nr 21 poz. 91 z późniejszymi zmianami) przeprowadziła egzamin na kartę wędkarską i 

stwierdziła, że: 
 

Kol.(imię i nazwisko)………………………...................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia………………………………………………............................................. 

 Adres zam:  ulica: ………………………..……nr domu………… nr mieszkania. …………...….. 

Kod Pocztowy: ………… Miejscowość: …………………..……Gmina …………………………. 

Zdał(a) egzamin ze znajomości przepisów ustawy o Rybactwie Śródlądowym z przepisów 

wykonawczych do ustawy w zakresie ochrony gatunków ryb, okresów ochronnych, 

wymiarów ochronnych, metod wędkowania, ochrony środowiska a także przepisów 

Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb. 

 

Podpisy Członków Komisji :  .........................     .....................................   .................................... 

Protokół niniejszy jest podstawą do wydania karty wędkarskiej na podstawie  

§4 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r.  
 

Wypełniać w dwóch egzemplarzach: 

1 pozostaje w Kole,  

2 załączyć do wniosku o wydanie karty wędkarskiej 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Okręg PZW Krosno z siedzibą przy ul. Jasna 26, w Krośnie, tel.: 13 436 55 68, adres 

e-mail: pzwkrosno@poczta.onet.pl. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w jednostce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z 

którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 664 08 59 57 , bądź mailową: inspektor@ethna.pl 

3. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest przechowywanie rejestrów statutowych w wersji papierowej oraz 

organizowanie imprez oraz zawodów wędkarskich. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

4. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu 

prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec 

przetwarzania  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym 

niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.  

5. Podanie danych jest konieczne do stworzenia i uzupełniania rejestru. Podanie danych w celu uczestnictwa w organizowanych 

imprezach oraz zawodach wędkarskich jest dobrowolne, jednakże brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w 

wybranym wydarzeniu. 

6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje 

upoważnione z mocy prawa. 

7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa. 


