Giżycko, dnia ............................

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
(nazwa i adres armatora)

Dyrektor
Urzędu Żeglugi Śródlądowej
w Bydgoszczy
Delegatura w Giżycku
WNIOSEK
o wydanie duplikatu uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej nr ...................
z powodu .............................................................................................................................

1. Nazwa statku .................................................................................................................
2. Rodzaj statku ..................................................................................................................
3. Miejsce rejestracji i numer rejestracyjny statku .............................................................
4. Port macierzysty statku ..................................................................................................

………………………………….
podpis składającego wniosek

ADNOTACJE URZĘDOWE
Za wydanie duplikatu uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej nr ......................................, uiszczono opłatę
w wysokości 20,00 zł. na nr rach. bankowego UŻŚ w Bydgoszczy: 22 1010 1078 0113 5422 3100 0000 wpłata z dnia ......................

Klauzula informacyjna - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 L119
z 04.05.2016 str. 1) informuję że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy Delegatura
w Giżycku, ul. Łuczańska 5, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 56 51, e -mail: urzad@giz.uzs.gov.pl,
reprezentowany przez Dyrektora Delegatury w Giżycku.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych w ustawie z dnia
21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 ze zm.)
4. Administrator Danych Osobowych może udostępnić lub przekazać dane podmiotom realizującym
zadania w imieniu lub na zlecenie Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do
realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
5. Administrator Danych Osobowych będzie przechowywać dane osobowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu
przetwarzania chyba że inaczej stanowią przepisy szczególne.
6. Prawa osób, których dane są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych:
- prawo dostępu, usunięcia, uzupełnienia, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania
- prawo przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych,
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których dopuścił się Administrator Danych Osobowych.
7. Podanie danych Administratorowi Danych Osobowych jest wymogiem ustawowym, odmowa ich
przekazania, podanie danych niepełnych lub nieprawdziwych naraża osobę której dane dotyczą na
odpowiedzialność karną.

