
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Wniosek o wydanie karty wędkarskiej 
 

................................................................. 
(imię i nazwisko) 
 

................................................................. 
(data i miejsce urodzenia) 
 

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

................................................................. 
(stały adres zamieszkania) 
 

 

 

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi karty wędkarskiej do amatorskiego połowu ryb 

wędką. Do wniosku załączam niezbędne dokumenty. 

 

Załączniki: 

1. zdjęcie  

2. zaświadczenie o zdanym egzaminie  

3. dowód wpłaty w wysokości 10 zł na konto Powiatu Nowodworskiego Nr 21 8009 1046 0019 
8904 2002 0003 

 

 
 
 

 
 

Kartę wędkarską odebrałem ……………………..…………………………………. 
                                     data i podpis 

* - wypełnia urząd 

 

Informuję, iż: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowodworski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w 

Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Ignacego Paderewskiego 1B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

• Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim jest Pani Beata Duch-

Kosiorek, kontakt e-mail: iodo@nowodworski.pl. 

Adnotacje urzędowe 

Data złożenia wniosku: 

……………………………………. 

Numer sprawy: 

ŚR.6172 - …………………… 

Nr karty wędkarskiej: 

1414/………………………… 

Wydano dnia: 

…………………………………. 

................................ dnia ….................... 
               (miejscowość) 

 

…………………………… 
(podpis) 

 

STAROSTWO POWIATOWE  
w Nowym Dworze Mazowieckim 

Wydział Środowiska 
 

ul. Paderewskiego 1B                                  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

tel. (22) 765-32-23                                       fax: (22) 765-32-00  wew.  

http://www.nowodworski.pl                     

http://www.nowodworski.pl/


• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu (cel i podstawa prawna) wydania karty wędkarskiej (art. 7 ust. 2 i 

ust.5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2015r. poz. 652 z póź. zm.).  

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:  organy kontrolne.  

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5  lat  

• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

• Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa. 

• Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wydania karty wędkarskiej.  

• Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

 

 


