
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI ZARZĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 
86-021 Żołędowo ul.Koronowska 36 tel: 523-400-652 w. 61-66

NIP 526-030-04-63  mail: zo.bydgoszcz@pzlow.pl,
Millenium BIG Bank  S.A. II/O Bydgoszcz  

36-11602202-0000-0000-60875610

Nr akt: _________________________ 

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU NA UPRAWNIENIA PODSTAWOWE DO WYKONYWANIA 
POLOWANIA PRZED KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ ZO PZŁ W BYDGOSZCZY 

Nr ewidencyjny PESEL kandydata do egzaminu 

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie mnie do egzaminu o którym mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 13 października 1995 
r „Prawo łowieckie” (Dz.U. nr 147 poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia   

28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania 

* wniosek należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI literami
 Nazwisko/ Nazwisko rodowe 

   Imię (pierwsze)   Imię (drugie)  

   Imię ojca  Imię matki 

   Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok) Miejsce urodzenia 
- - 

   województwo 

   Adres zamieszkania kandydata:   ulica  / nr domu / nr lokalu 

   Miejscowość 

   kod pocztowy Poczta 
- 

   tel. stacjonarny (+ kierunek)  tel. komórkowy 
- - - - - 

   adres e-mail  

   Adres korespondencyjny kandydata (jeżeli inny niż adres zamieszkania):   ulica  / nr domu / nr lokalu 

   Miejscowość 

   kod pocztowy Poczta 
- 

   Nr ewidencyjny w systemie PZŁ  okres stażu (od - do) (dzień – miesiąc – rok) 
- 

   Odbyty staż w kole łowieckim (OHZ) 

Załączniki: 
1. kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
2. zaświadczenie o odbytym rocznym stażu w kole łowieckim lub OHZ albo kserokopia dokumentu upoważniającego do zwolnienia z stażu łowieckiego
3. oryginał dowodu opłaty za szkolenie i egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego, dokonanej wyłącznie na niżej podany rachunek bankowy.
4. zgoda macierzystego ZO PZŁ na odbycie kursu oraz zdawanie egzaminu przed komisją ZO PZŁ w Bydgoszczy (dotyczy kandydatów z poza ZO PZŁ Bydgoszcz) 
5. dokument potwierdzający odbycie szkolenia przeprowadzonego przez Polski Związek Łowiecki 
6. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej ubiegający się o przystąpienie do egzaminu uzupełniającego mającego na celu uzyskanie uprawnień do 

wykonywania polowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają oprócz w/w dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania polowania w 
państwie członkowskim Unii Europejskiej, wraz z tłumaczeniem sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku niedołączenia do wniosku w/w dokumentów, przewodniczący komisji występuje niezwłocznie o ich uzupełnienie w terminie 7 dni. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni skutkuje niedopuszczeniem wnioskodawcy do 
złożenia egzaminu w wyznaczonym terminie.

Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę za szkolenie i egzamin: 36-11602202-0000-0000-6087-5610 
Szanowna/y Pani/Panie, prosimy zapoznać się z treścią umieszczoną drugiej stronie wniosku i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we  wniosku o dopuszczenie do 
egzaminu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie wpływa na realizację usług związanych z przeprowadzeniem egzaminu. 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.  

------------------------------------------------- 
Podpis osoby 

składającej oświadczenie woli 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a 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 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu 
oznaczonych jako, pola obowiązkowe, przez Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa 
w celach statystycznych. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowany o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed 
jej cofnięciem. 
 

 TAK  NIE 
 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu jest Polski Związek Łowiecki z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Nowy Świat 35 (dalej „Administrator” lub „PZŁ”). Z Administratorem można skontaktować się pisząc na wskazany wyżej adres. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres e-mail: 
ochronadanych@pzlow.pl lub pod adresem pocztowym: ul. Nowy świat 35, 00-029 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można 
się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych. 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych jest wykonywanie obowiązków prawnych ciążących na PZŁ, wynikających w 
szczególności z ustawy Prawo łowieckie (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO), realizacja statutowych zadań PZŁ (podstawa art. 6 ust. 
1lit. f RODO – tj. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PZŁ), wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych 
(podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Pani Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach statutowych, w celu aktualizacji 
Pani/Pana danych, w celach statystycznych. 

4. Podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako „pole obowiązkowe” jest konieczne, brak ich podania może skutkować 
odmową przyjęcia ankiety. Podanie danych osobowych oznaczonych jako „pole nieobowiązkowe” jest dobrowolne, ich niepodanie i 
niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji. 

5. Pani/Pana dane osobowe, które są wymagane do podania w formularzu będą przechowywane przez okres członkostwa, 
aktywnego lub nieaktywnego, w Polskim Związku Łowieckim .W przypadku danych osobowych, przetwarzanych na podstawie 
wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu wycofania 
przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia żądania usunięcia danych. 

6. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym odbiorcom/ kategoriom odbiorców: dostawcom usług informatycznych, 
urzędom administracji publicznej oraz organom wymiaru sprawiedliwości. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do odbiorców spoza Unii Europejskiej (państwa trzeciego) ani do 
organizacji międzynarodowych. 

8. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 
c) prawo do usunięcia danych; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
f) prawo do przenoszenia danych; 
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie przez PZŁ Pani/Pana danych narusza przepisy prawa. 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: ochronadanych@pzlow.pl lub pisząc na adres PZŁ. 

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe PZŁ nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania. 
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 Czytelny podpis kandydata i 
data 


