
 WNIOSEK O PASZPORT (dokument identyfikacyjny) * 

/zgłoszenie konia do rejestru identyfikacji/ 
 
 

Dane zgłaszanego konia:  

Nazwa i rasa:………………………………………………….....................................................…………………………………… 

Data urodzenia:………………...……...………………………………………………………………………………………………… 

Płeć i maść: ……………….…..…………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa ojca: …………….……..…………………………………………………………………………………………………………. 

Nazwa matki: …………………………………………………………………..…………………………………………………………  

 
Dane hodowcy konia: 

Imię i nazwisko (nazwa), obywatelstwo: ………………………………………………………………………………………………  

PESEL lub REGON: …………...……………...……………..…………………………………………………………………………  

Adres ( ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, nr kierunkowy/ telefon, e-mail):  

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

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

 

Dane posiadacza konia**  
(należy podać, jeżeli posiadacz nie jest hodowcą)  

Imię i nazwisko (nazwa), obywatelstwo: ………………………………………………………………………………………………  

PESEL lub REGON: …………...……………...……………..…………………………………………………………………………  

Adres ( ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, nr kierunkowy/ telefon, e-mail):  

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

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

Adres do korespondencji – nie wypełniać, jeśli jest identyczny z adresem hodowcy lub posiadacza konia!  
         (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo, nr kierunkowy / telefon, e-mail):  

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

 
Paszport odbiorę osobiście / Paszport proszę przesłać pocztą*** 
 

 
*) Ten druk jest wnioskiem o paszport i zgłoszeniem do rejestru identyfikacji - nie zastępuje wniosku o wpis konia do księgi.  
**) W przypadku, gdy koń jest przedmiotem współposiadania, podaje się jednego ze współposiadaczy, upoważnionego przez pozostałych współposiadaczy.  
***) Niepotrzebne skreślić.  

 
________________________________ 

Oświadczam, że jestem właścicielem koniowatego. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Klub Wyścigów Konnych („PKWK”) z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych wskazanych 
w niniejszym wniosku, w celu wyrobienia paszportu konia i zgłoszenia do rejestru identyfikacji, jak i w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych przez PKWK, 
tj. działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni. Oświadczam także, że zostałem poinformowany przez Polski Klub Wyścigów Konnych o prawie 
cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, przy czym cofnięcie przeze mnie takiej zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 
przetwarzania moich danych, którego Polski Klub Wyścigów Konnych dokonał przed wycofaniem przeze mnie przedmiotowej zgody. 
 
 
 
 

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

data Podpis hodowcy Podpis posiadacza 
 

UWAGA! 

Należy załączyć „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”, wypełnioną i podpisaną przez wszystkie osoby, 

których dane osobowe ujęte są we wniosku. 


