
 

 
 

…………………………………,     ……………………………..                                                                                                                           

(miejscowość)                                           (data) 

 

Wniosek 

(Wniosek należy złożyć w siedzibie Parku Narodowego „Bory Tucholskie”, ul. Długa 33,89-606 

Charzykowy) 

 

 

Numer łodzi:…………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko właściciela:……………………………………………………………..……. 

Adres do korespondencji:……………………………………………………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..... 

Telefon kontaktowy:………………….………………………………………………………… 

Proponowany numer stanowiska:…………………………………………………………… 

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Parku Narodowego „Bory Tucholskie” nr 18/21 z dnia 1 lipca 

2021 r., zwracam się z prośbą o przyznanie stanowiska składowania łodzi na terenie cumowiska łodzi 

wędkarskich w miejscowości Bachorze, na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” na okres od 

………………………………………………do………………………………………………………… 

Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem korzystania  

z cumowiska łodzi wędkarskich w Bachorzu i akceptuję jego zapisy. 

Załącznik:  

1. Kopia zezwolenia na wędkowanie z łodzi na Jeziorze Charzykowskim  

nr  …………………………… 

            

                                                                    ………………………………………… 

                      (data i podpis właściciela łodzi) 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA – WNIOSEK O STANOWISKO SKŁADOWANIA ŁODZI WĘDKARSKICH 

 Na art. 13 ust. 1 i ust. 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, (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzibą w 

Charzykowach, kod pocztowy 89-606, ul. Długa 33, tel. 52 3988397,  reprezentowany przez Dyrektora. 

Dane kontaktowe Administratora: tel. 52 3988397, e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl. 

2. Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Dane 

kontaktowe Inspektora : tel. 52 3988397, e-mail: iodo@pnbt.com.pl. 

3. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o przyznanie stanowiska składowania łodzi. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 

zawarcia umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy). 

4. Odbiorcami danych mogą być : 

• podmioty, którym PNBT udostępnia dane, w tym na podstawie stosownych umów  

 tj. dostawcy usług IT, poczta, bank, serwis oprogramowania, 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji wniosku z uwzględnieniem przepisów 

wewnętrznych obowiązujących w PNBT (Instrukcja kancelaryjna,  jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego). 

6. Przysługuję Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich kopii, poprawiania danych,, usunięcia 

oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo do przenoszenia danych.  

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego  oraz nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.    

8. Przysługuję Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do 

przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 531 03 00). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


