
 
…………………………………………………………… 

miejscowość, data 
 

 

…………………………………………………………… 

Nazwisko i imię 

 
…………………………………………………………… 

Imiona rodziców 

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

 
…………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………… 

Adres do korespondencji 

 
…………………………………………………………… 

ADRES E-MAIL (POLE OBOWIĄZKOWE) 

 

…………………………………………………………… 

Telefon 

 

Polski Związek Łowiecki 

Zarząd Okręgowy 

w Siedlcach 
 

WNIOSEK 

 

 Zwracam się z prośbą o zapisanie mnie na kurs/egzamin
*
 z zakresu 

podstawowych/selekcjonerskich
*
 uprawnień do wykonywania polowania organizowany przez 

Wasz Zarząd w okresie od marca do kwietnia 2023 roku.  

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam
*
 się z Uchwałą nr 102/2022 z dnia 15.12.2022r. ZO 

PZŁ w Siedlcach w sprawie przeprowadzenia kursów dla kandydatów/kandydatek
*
 do uzyskania 

podstawowych i selekcjonerskich uprawnień do wykonywania polowania z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

COVID-19 i wyrażam zgodę na naukę przy użyciu wszystkich dostępnych komunikatorów 

internetowych.  

 

…………………………………………...……………… 
czytelny podpis 

 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2009r. „w sprawie uprawnień do wykonywania polowania”, do 

wniosku dołączam: 

1. kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

2. oświadczenie ws. udziału w szkoleniach i egzaminach w czasie epidemii Sars-Cov-2 

3. uchwałę Zarządu koła dot. zaliczenia stażu łowieckiego** 

4. kserokopię ważnej legitymacji członkowskiej PZŁ***
 

 

* - niepotrzebne skreślić 
** - dotyczy kandydatów na członków PZŁ 
*** - dotyczy kandydatów na selekcjonerów zwierzyny płowej 



Klauzula Informacyjna.  

 

Informujemy Państwa, że od 25 maja 2018 r. stosujemy przepisy 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 (dalej jako 

„Rozporządzenie”). 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy 

Świat 35, 00-029 Warszawa,      22 55 65 500, pzlow@pzlow.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Polskim Związku Łowieckim: ochronadanych@pzlow.pl. 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Polski Związek Łowiecki: 

a) w celu zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b 

Rozporządzenia); 

b) w celu realizacji ustawowych zadań Administratora wynikających m.in. z ustawy z dnia 13 października 1995 r. 

Prawo łowieckie (Dz.U. Nr 147, poz. 713 z późn. zm.; art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia); 

c) w celu realizacji statutowych zadań Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia); 

d) w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych nałożonych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia); 

e) w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia; prawnie uzasadnionym 

interesem jest prawo dochodzenia roszczeń i ochrony przed nimi); 

f) w celu ewentualnej wysyłki newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia; prawnie uzasadnionym interesem jest 

informowanie członków Polskiego Związku Łowieckiego oraz osób zainteresowanych o swojej działalności, 

szkoleniach, spotkaniach, konferencjach, działalności organów). 

4. Jeśli zostanie wyrażona zgoda na wykorzystywanie własnych danych, treść zgody będzie określać cel przetwarzania 

danych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). 

5. Państwa dane osobowe przekazywane są̨ podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w związku z 

podjętą̨ współpracą̨ (m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne, świadczącym usługi doradcze), jak również 

udostępniane są innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu (m.in. prowadzącym 

działalność pocztową, kurierską, w ramach medycznych i sportowych programów partnerskich). 

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym zawsze w przypadku realizacji przez Administratora 

zadań wynikających z jego obowiązków prawnych. Udostepnienie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne 

do podjęcia współpracy oraz realizacji umowy. Niepodanie danych może utrudnić́ lub całkowicie uniemożliwić́ 

współpracę̨ z Administratorem. 

Gdy podstawą prawną jest zgoda, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych może utrudnić 

lub całkowicie uniemożliwić współpracę z Administratorem. 

7. Dane osobowe mogą̨ być́ pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą̨, jak również̇ pośrednio w trakcie 

działalności Administratora, m.in. od organów administracji publicznej, organów ścigania. 

8. Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe pracowników, współpracowników, kontrahentów, członków, osób 

zainteresowanych. Administrator przetwarza dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa (art. 

33c ust. 1 pkt 2, 35o ust. 3 pkt 2 Prawa łowieckiego). 

9. W przypadku pozyskania danych w sposób inny niż̇ od osoby, której dotyczą̨, mogą̨ być́ to dane identyfikacyjne 

(imię̨ i nazwisko, adres zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego/paszportu, nr PESEL), dane kontaktowe 

(numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer faksu), dane służbowe (stanowisko, miejsce pracy). 

10. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści danych, ich poprawiania, sprostowania 

oraz przeniesienia, do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

11. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, osobie przysługuje prawo do wycofania zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. 

12. Dane osobowe zostaną̨ usunięte po odwołaniu zgody albo gdy staną̨ się̨ niepotrzebne do celów, do których zostały 

zgromadzone. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie wynikającym z przepisów prawa 

(m.in. wymogi podatkowe, rachunkowe, pracownicze, odszkodowawcze, realizacja zadań ustawowych i statutowych). 

13. Przetwarzanie danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 
…………………………………………...……………… 

czytelny podpis 

 

mailto:pzlow@pzlow.pl
mailto:ochronadanych@pzlow.pl

