Udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r.                       o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 783 z późń. zm.). Opłatę należy wnieść w kasie urzędu Urząd Miasta w Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Nr 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
.................................................(imię i nazwisko)

.................................................(adres)

.................................................
        (seria i numer dowodu osobistego)

.................................................
        (organ wydający dowód osobisty)
	                                                          ……………...............................
                                                                                              (miejscowość, data)
                                

                  






PEŁNOMOCNICTWO

Udzielam pełnomocnictwa dla Pana/Pani……………………………………
legitymującego/cej się dowodem osobistym………………………….……..
wydanym przez………………………………………………………………
do …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..
(wymienić zakres pełnomocnictwa np. do odbioru…., składania…., nanoszenia korekt, występowania w moim imieniu itd.)


...................................

						   (podpis)                                                                                                                         









Obowiązek informacyjny 
http://www.gda.uzs.gov.pl/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych
Administratorem danych osobowych jest Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku 80-874, ul. Na Stoku 50, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku.
	Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba, której dane dotyczą, może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email : inspektor.abi@gmail.com

Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionej ustawy:
 
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2128 ze zm.)
 
	Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych.
Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora.
Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.
Podanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Odmowa podania danych, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, może narazić osobę które dane dotyczą na odpowiedzialność karną.

