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Rejestr amatorskiego połowy ryb 
w wodach Słowińskiego Parku Narodowego 

Rok…………………………………………………………………………………………………………….… 
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………. 
Numer zezwolenia ……………………………………………………………………………………… 

Data Łowisko Miejsce* 
Metoda 
połowu 

Gatunek 
Ilość  
(szt.) 

Długość 
(cm) 

Masa (kg) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

*z łodzi; z brzegu rzeki, kanału, jeziora. 
 
Po zakończeniu obowiązywania zezwolenia należy dostarczyć rejestr amatorskiego połowu ryb do siedziby 
Słowińskiego Parku Narodowego: ul. Bohaterów Warszawy 1A; 76-214 Smołdzino; lub skan na e-mail: 
raporty@slowinskipn.pl     
 
Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie,  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Słowińskim Parku Narodowym jest możliwy pod numerem tel. 59 8489110 lub 
adresem e-mail: iod@slowinskipn.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach analiz dotyczących połowów wędkarskich, na podstawie art. 6 ust. 1lit 
a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji działań statutowych administratora lub do czasu 
wycofania zgody, 
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, 
7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a 
także prawo do przenoszenia danych, 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez 
administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016r., 
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 


