
Formularz wniosku o wydanie indywidualnego pozwolenia 
z klauzulą RODO 

 
Imię ……………………………………….… nazwisko…………………………………………….………………………………………. , pesel …………………………..,  

adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………… kod pocztowy…………………………: 

adres email: ……………………………………………………………………………………………….…………………..……….. telefon…………………………………….. 
Uwaga! brak pełnych danych wnioskodawcy lub brak zgody RODO spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Oryginał 
formularza wypełniony ręcznie należy przekazać członkowi zarządu Stowarzyszenia lub wysłać na adres Stowarzyszenia do 
korespondencji: ul. Wyzwolenia 32/2, 10-106 Olsztyn. Decyzja zostanie przesłana mailem na podany adres.   

 
WNIOSEK: Proszę o wyrażenie zgody na korzystanie przeze mnie z infrastruktury Przystani Wulpinek i wydanie mi indywidualnego 
pozwolenia (należy krzyżykiem zaznaczyć zakres wniosku) 
 
⃝ na amatorski połów ryb z pomostu w okresie  od  ……………..…… …  do …………………….…….   

(obowiązkowe wysłanie mailem skanu karty wędkarskiej i aktualnego pozwolenia na połów ryb na jez. Wulpińskim; W razie otrzymania zgody 
obowiązkowe jest posiadanie przy sobie wydruku maila ze zgodą Stowarzyszenia na wędkowanie)  

⃝ na cumowanie przy pomoście    od ……………….……….. do …………………………………  

⃝ na cumowanie przy nabrzeżu    od …………………………. do ……………………………….. 

⃝ na pozostawienie na terenie Przystani   od ………..…………….…. do ………………………….……  

należącej do mnie ……………………………………………… …………………………………………………….……… ……………………………………………………………  
(podać typ i indywidulane cechy jednostki pływającej oraz załączyć zdjęcie; w razie otrzymania zgody obowiązkowe jest 
oznaczenie jednostki numerem nadanym przez stowarzyszenie.) 

⃝ na wjazd samochodem nr rej ……………………….……….… w dniu …………………….…………………… na teren na przystani w celu 

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

⃝ na korzystanie z wiaty w dniu ………………..………………..   w celu …………………………………….  ilość osób  ……………………..…… 

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

⃝ inny cel (opisać) ………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………….. 

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

Oświadczam, że wymagane załączniki wysyłam mailem, na adres:  kontakt@tomaszkowo.com.pl   

W przypadku uzyskania pozwolenia deklaruję wpłatę darowizny na cele statutowe stowarzyszenia w kwocie …………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..……..  
Oświadczam, że zobowiązuję się przestrzegać regulaminu obowiązującego na Przystani, utrzymywać porządek. Zwalniam Stowarzyszenie 
Tomaszkowo z odpowiedzialności za pozostawiony sprzęt. Jestem świadomy, że naruszenie regulaminu, w tym nie wypełnienie obowiązku 
oznaczenia jednostki pływającej, może spowodować usunięcie mojej jednostki i moich rzeczy z Przystani na mój koszt.  

 
Tomaszkowo, dnia…………………………………………………….    czytelny podpis: ……………………………………………………….. 
 

 
Klauzula RODO: Oświadczam, że podpisując niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Stowarzyszenie TOMASZKOWO z siedzibą w Tomaszkowie ul. Żurawia 3, 11-034 Tomaszkowo w zakresie związanym z działalnością statutową 
stowarzyszenia i administrowania „Przystanią Wulpinek”. Jestem poinformowana/ny że moja zgoda może być cofnięta w każdym czasie.  
 
Tomaszkowo, dnia…………………………………………………….    czytelny podpis: ……………………………………………………….. 
 

 
 

Decyzja Stowarzyszenia: Stowarzyszenie postanowiło nie uwzględnić wniosku*/ uwzględnić wniosek w całości* w części*: 

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

Nadać numer wymienionej jednostce ………………………………………………………………………………………………………………….….  

Wyznaczyć miejsce ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

 

/pieczęć i podpis/ 


