
Płock, dnia........................................
............................................................
nazwisko i imię wnioskodawcy
.............................................................
adres zamieszkania
.............................................................
telefon

Prezydent Miasta Płocka
WNIOSEK

o wydanie karty wędkarskiej / karty łowiectwa podwodnego*

1. Data i miejsce 
urodzenia...........................................................................……………………...
2. Zwracam się z prośbą o wydanie karty.
3. Do odbioru karty 
upoważniam ............................................................................................
4. W załączeniu:
- kserokopia dokumentu (zaświadczenia) nr ....................................z 
dnia........................................   
stwierdzającego fakt zdania egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb;
- jedno aktualne zdjęcie podpisane na odwrocie.

........................................
/podpis wnioskodawcy/

*niepotrzebne skreślić
Wypełnia Urząd Miasta
1. Stwierdzam zgodność zadeklarowanych danych osobowych z przedłożonym 
do wglądu dowodem tożsamości: ..............................................………………..
2. Stwierdzam fakt wniesienia opłaty w wysokości 10 zł z tytułu wydania
karty .....................................................................................................
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 (Dz. U. z 2001 r. Nr
138, poz. 1559 ze zm.)
Opłata za wydanie karty wędkarskiej 10,00 zł 
płatna gotówką  w kasie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I 
piętro, pokój 132) lub na konto bankowe Urzędu  Miasta Płocka nr PKO BP 13 
1020 3974 0000 5502 0177 7929

Zgodnie z art. 13  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych "RODO") 
informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie karty wędkarskiej/karty łowiectwa 
podwodnego   -  zgodnie   z   przepisami   ustawy   z   dnia   18   kwietnia   1985   r.   o   rybactwie  śródlądowym i 
rozporządzeniem 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; 
4.   odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa; 
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub  
ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych jest obowiązkowe - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada
2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.


	Prezydent Miasta Płocka

