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Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
President of the Civil Aviation Authority 

Nr sprawy (wypełnia ULC): 
File No. (To be filled by the CAA) 

Wypełnia ULC / To be filled by the CAA  

Potwierdzenie wpływu ULC (POK): 
Acknowledgment of receipt CAA (POK) 

Nr kancelaryjny: 
Ref. No. 

 

Potwierdzenie wpływu LTT: 
Acknowledgment of receipt by LTT 

   

Dekretacja Inspektor prowadzący: 
Leading inspector: 

 

 

WNIOSEK 
o zatwierdzenie Pokładowego Dziennika Technicznego 

 

Application for the approval of the Aircraft Technical Log System 
 

Wniosek dotyczy zatwierdzenia PDT ☐ / zmiany do PDT ☐:* 
The application concerns the approval of the TLS  / changes to the T LS 

☐ PDT zgodny z M.A.306 

TLS comply with M.A.306 

☐ PDT zgodny z wymaganiami krajowymi (przepisy wydane na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy PL) 
TLS comply with national requirements 

 

Nazwa, adres, nr telefonu kontaktowego, nr faksu operatora statku powietrznego: 
Name, address, tel. No, fax No of the A/C operator:  

Wprowadzić tekst Enter text 

Nazwa, adres, numer telefonu kontaktowego, numer faksu Organizacji ZCZdL  
Name, Address, tel. No, fax No of the CAMO 

   Numer certyfikatu 

      Certicate No. 

Wprowadzić tekst Enter text  Wprowadzić tekst Enter text 

 

Nazwa i nr dokumentu / Name and doc No. Wprowadzić tekst Enter text 

  

Wydanie / zmiana 

Issue / change 
Wprowadzić tekst Enter text 

Data wydania / zmiany 

Date of issue / change. 
Wprowadzić tekst Enter text 

  

Znaki rozpoznawcze statków  
powietrznych objętych PDT 
Registration marks of aircraft(s) covered by the TLS 

Wprowadzić tekst Enter text 

Uzasadnienie zmiany /  Justification of change 

Wprowadzić tekst Enter text 

Załączniki do wniosku / Application appendices  

Nr 
No. Nazwa załącznika / Name of attachments 

1.  Projekt (projekt zmiany) PDT / TLS draft (changes to the TLS)  

2.  Projekt Instrukcji (projekt zmiany do instrukcji) prowadzenia PDT / TLS Manual draft (changes to the TLS Manual)  
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Oświadczenie dotyczące korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej  

Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji dotyczącej zgłaszania i usuwania uwag do złożonego projektu PDT za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej na wskazany adres elektroniczny: 

Statement concerning correspondence via electronic means of communication I agree to deliver letters notifying and removing comments to the submitted TLS draft by means of electronic 
communication to the designated e-mail address: 

 

 

Podpis wnioskującego / Applicant’s signiture 
Wprowadzić tekst Enter text @ Wprowadzić tekst Enter text 

 

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego, o którym mowa w 

art. 13 w związku z art. 5 ust. 1 pkt a oraz art. 5 ust. 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), oświadczam że zostałem/am 

poinformowany że: 

1. Administratorem moich danych jest Prezes Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego z siedzibą w Warszawie (02-247)  przy ul. Marcina Flisa 
2  
Tel. +48225207200 E-mail kancelaria@ulc.gov.pl. 

2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować w każdej 
sprawie dotyczącej przetwarzania moich danych poprzez wysłanie 
wiadomości e-mail na adres daneosobowe@ulc.gov.pl. 

3. Urząd Lotnictwa Cywilnego przetwarza moje dane w celu w celu 
rozpoznania złożonego przeze mnie wniosku. 

4. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie zamierza przekazywać 
moich danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji 
międzynarodowych. 

5. Moje dane osobowe przechowywane w Departamencie Techniki 

nie będą niszczone, natomiast dokumenty z postępowań 

administracyjnych będą przetwarzane przez okres 50 lat od 

zakończenia postępowania.  

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje mi 
prawo do żądania od administratora: 
a) dostępu do moich danych osobowych,  
b) sprostowania moich danych osobowych, 
c) usunięcia moich danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, 
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych 

osobowych, 
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych, które 

podałem/am dobrowolnie. 
7. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa oraz mojej 
zgody na przetwarzanie.  

9. Przekazane przeze mnie dane osobowe nie będą służyć do  
przetwarzania polegającego na zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
In connection with the fulfillment of the information obligation referred to 
in Art. 13 in connection with Art. 5 para. 1 point a and Art. 5 para. 2 of 
Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 
2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to 
the processing of personal data and on the free movement of such data 
and the repeal of Directive 95/46 / EC (General Data Protection 
Regulation ), I declare that I have been informed that: 
1. 1.The administrator of my data is the President of the Civil Aviation 

Authority with its headquarters in Warsaw (02-247) at ul. Marcin 
Flisa 2 Tel. +48225207200, e-mail kancelaria@ulc.gov.pl. 

2. The President of the Civil Aviation Authority has appointed a Data 
Protection Officer, whom I can contact in any matter regarding the 
processing of my data by sending an e-mail to the following 
address osobosobowe@ulc.gov.pl. 

3. The Civil Aviation Authority processes my data in order to 
recognize my application. 

4. The President of the Civil Aviation Authority does not intend to 
transfer my personal data to third countries and international 
organizations. 

5. My personal data stored in the Aviation Technical Department will 
not be destroyed, whilst documents from administrative 
proceedings will be processed for a period of 50 years from the 
termination of proceedings.  

6. In connection with the processing of personal data, I have the right 
to request from the administrator: 
a) to access to my personal data, 
b) to correct my personal data, 
c) to remove my personal data, 
d) to restrict processing of my personal data, 
e) to object to the processing of my personal data, 
f) to withdraw my consent to the processing of my data which I 

provided voluntarily. 
7. I have the right to lodge a complaint with the supervisory body, 

which is the President of the Office for Personal Data Protection. 
8. Providing personal data results from the law and my consent to the 

processing.  
9. The personal data provided by me will not be used for processing 

that involves automated decision making, including profiling. 

 
 

Wprowadzić tekst Enter text 
Imię, nazwisko i podpis / Name and signature 

 

Wprowadzić tekst Enter text 
 
Stanowisko / Applicant’s positions 

 

Wprowadzić tekst Enter text 
 
Data / Date: 

 

(*) właściwe zaznaczyć / tick appropriate 


