
..................................................                                ..............................., dnia ...................... 

        (Imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 

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

                   (adres zamieszkania) 
 

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

            (numer telefonu kontaktowego) 

 

       Powiatowy Lekarz Weterynarii 
       w Słupsku 
 

Ankieta 
podstawowe informacje o gospodarstwie: 

 

1. Rodzaj pasieki:  stacjonarna, wędrowna* 

2. Dokładny adres lokalizacji pasieki .................................................................................... 

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

3. Liczba utrzymywanych rodzin pszczelich ........................................................................ 

4. Rodzaj uli .......................................................................................................................... 

5. Kierunek działalności ........................................................................................................ 

6. Rodzaj pozyskiwanych produktów oraz ich roczna produkcja 

Pozyskiwany produkt Produkcja w kg/rok 

miód  

wosk  

propolis  

pyłek kwiatowy  

mleczko pszczele  

jad pszczeli  
 

7. Zakres prac związanych z miodobraniem wykonywanych na terenie gospodarstwa  

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

8. Pomieszczenia wykorzystywane do pozyskiwania produktów pszczelarskich 

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

9. Sprzęt znajdujący się na wyposażeniu gospodarstwa przeznaczony do pozyskiwania 

produktów pszczelarskich ................................................................................................. 

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

10. Rodzaj ujęcia wody: ujęcie własne, wodociąg* 

11. Nazwisko i imię lekarza weterynarii sprawującego opiekę weterynaryjną nad pasieką 

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

12. Wnioskowana kwalifikacja zakładu: do handlu,  na rynek krajowy,  do sprzedaży 
bezpośredniej,  na rynek państw trzecich*. 

 

        .............................................. 
         (podpis pszczelarza) 

*)  zaznaczyć prawidłowe 



KLAUZULA INFORMACYJNA  
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (zwane RODO), informujemy: 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
w Słupsku z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk reprezentowany przez 
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku, adres kontaktowy e-mail: 
piwslup@gdansk.wiw.gov.pl, tel. +48 59 842 51 85, 842 31 07 lub fax +48 59 727 32 47.  

3. Administrator Danych zgodnie z art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
Państwa  danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych 
z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PIW w Słupsku; e-mail: 
iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Słupsku 
z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 29, 76-200 Słupsk z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 

 
Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii w Słupsku znajdują się na stronie: http://piw.slupsk.pl/ 
 
 
 
 
 
.......................................................................................................... 

                              data, czytelny podpis  
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