
 

Karta Ewidencyjna Wędkarza 
na potrzeby centralnego rejestru Polskiego Związku Wędkarskiego 

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

1. Imię ....................................................................................................................................................................................  

2. Nazwisko  ...........................................................................................................................................................................  

3. Data urodzenia ...................................................................................................................................................................  

4. Adres e-mail(*) ...................................................................................................................................................................  

5. Nazwa koła wędkarskiego (numer) 

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

6. Numer karty wędkarskiej ……………………………….. wydanej przez  ......................................................................................  

7. Numer legitymacji PZW  .....................................................................................................................................................  

8. Data wstąpienia do PZW  ...................................................................................................................................................  

9. Adres zamieszkania (ulica, numer domu/ mieszkania, kod pocztowy, miasto 

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

10. Pełnione funkcje w kole/ okręgu/ naczelne i od kiedy (data) 

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

11. Odznaczenia nadane przez Okręg/ odznaki krajowe (złota z wieńcami, złota, srebrna)/ Członek Honorowy PZW  

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

 

 

      Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZW drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie w Formularzu adres e-mail 

informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez PZW w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług 

drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Okręgu - PZW Okręg Zielona Góra, ul. Głowackiego 9, 65 – 301 
Zielona Góra. 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod  adresem email:  iodo@pzw.zgora.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji celów statutowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, -  ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
5) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Koło PZW, Okręg PZW  oraz Centrala PZW. 
6) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania członkostwa oraz 5 lat po jego wypowiedzeniu, 
7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora 
może skutkować nie przyjęciem w poczet  
10) Pana/Pani dane będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu) w celu przygotowania zniżek. 
 

 

Data oraz czytelny podpis wędkarza 

 

….…………………………………………………………………………………………………….. 

Podpis osoby przyjmującej Kartę ewidencyjną w imieniu Koła PZW 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Podpis osoby przyjmującej Kartę ewidencyjną w imieniu Okręgu PZW 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 
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