
Karta Ewidencyjna Wędkarza 

W celu prowadzenia centralnego rejestru Polskiego Związku Wędkarskiego (dalej: PZW) wymaga się od 

Wędkarza podania jego danych osobowych w niniejszej Karcie Ewidencyjnej. 

W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 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. Urz. UE L 119/1.) 
(dalej RODO),  PZW informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Wędkarski z siedzibą w Warszawie 00-831, przy ul. Twarda 
42, nr KRS: 0000108423, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Głównego, tel. (22) 620 89 66.  

2) Dane osobowe będą przetwarzane dla celów rejestrowych prowadzonych przez PZW na podstawie:  
 art. 6 ust. 1 lit. c tj. w związku z niezbędnością przetwarzania danych do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze, 
 art. 6 ust. 1 lit. f tj. w związku z niezbędnością przetwarzania danych dla celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,  
 art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach, (Dz. U. 2017, poz. 210 z późn. zm.)  
 § 10 pkt.2 w zw. z § 14 pkt. 1 i 7 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego z 2017r.   

3) Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnione osoby, zobowiązane do ich zachowania w tajemnicy. Odbiorcą 
danych mogą być podmioty, które wykażą prawnie uzasadnione interesy. 

4) Dane osobowe przechowywane będą do czasu ustania członkostwa w PZW i skreślenia z ewidencji, w każdym razie 
przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

5) Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi członkostwo i działalność w PZW. 
6) W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, poprawiania, aktualizowania, 

przenoszenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz skargi na 
przetwarzanie do organu nadzorczego. 

 

Dane osobowe niezbędne do realizacji w/w celu: 

 

1.  Imię  

2. Nazwisko  

3.  Adres e- mail(*)  

4. Nazwa koła wędkarskiego (numer)  

5.  Numer karty wędkarskiej oraz organ 
wydający 

 

6. Numer legitymacji PZW  

7. Data wstąpienia do PZW  

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

 

9. Pełnione funkcje 
w kole/okręgu/naczelnie 
i od kiedy (data)  

 

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

 

Oświadczenia: 

1. Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego niniejszym oświadczam, że dane zawarte w Karcie 
Ewidencyjnej Wędkarza są zgodne z prawdą. 

2. Wyrażam zgodę na dostarczanie droga elektroniczną na wskazany powyżej adres e- mail informacji od PZW w 
rozumieniu Ustawy z dna 18 lipca 2002 o świadczeniu usług droga elektroniczną, w tym informacji handlowej PZW. (*) 
opcjonalnie    

Data oraz czytelny podpis wędkarza ……………………………………………………………………………………………… 

Podpis osoby przyjmującej Kartę Ewidencyjną w imieniu Koła PZW ………….…………………………………………… 

Podpis osoby przyjmującej Kartę Ewidencyjną w imieniu Okręgu PZW ………..………………………………………… 


