Application form for a temporary radio use - SNG satellite
earth station
Wniosek o używanie urządzenia radiowego – naziemnej stacji
satelitarnej SNG
Customer Information / Informacje o wnioskodawcy
Applicant and company registration number / Wnioskodawca i jego numer w Postal address / Adres pocztowy
rejestrze przedsiębiorców
Telephone

Telefax

E-Mail

Billing address (if different from postal address) / Adres do
korespondencji
Name of contact person (responsible for operation) / Osoba upoważniona
do kontaktów z UKE
Telephone

Telefax

Postal address / Adres pocztowy

E-Mail

Information regarding the service / Charakterystyka służby
Reason of service / Krótki opis wydarzenia

Date of start and end of service / Harmonogram transmisji

SNG Earth station / Dane techniczne naziemnej stacji satelitarnej SNG
Address of location (area or city) / Lokalizacja stacji

Vehicle registration number (if station fixed on) / Numer rejestracyjny pojazdu

Manufacturer/Type of equipment / Producent / Typ urządzenia

Serial number / Numer seryjny

Required enclosure: / Wymagany załącznik:
Declaration of conformity or Certificate or another document confirming compliance with electrical and EMC standards / Certyfikat
x
lub Deklaracja zgodności producenta urządzeń
x
Confirmation of payment - stamp duty fee/potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
x
Confirmation of payment - frequency fee/ potwierdzenie dokonania opłaty za wykorzystywanie częstotliwości
x
Agree from satelitte operator to use transponder/ Zgoda operatora na wykorzystanie transpondera
Transmitting Frequency / Frequency band / Częstotliwość nadawcza /
Polarisation / Polaryzacja
Szerokość pasma
Receiving Frequency / Frequency band / Częstotliwość odbiorcza / Szerokość Polarisation / Polaryzacja
pasma
Antenna diameter / Średnica anteny
m

Maximum antenna gain (transmitter) Zysk
anteny
dBi

EIRP
dBW

Data rate of transmission / Szybkość transmisji
kbit/s

Satellite / Satelita
Name / Nazwa

Signature / Podpis

Location (Orbital long. / Deg east) / Położenie na orbicie

Place and date / Miejscowość i data

Name (Block letters) / Imię i Nazwisko

Administratorem danych osobowych osób fizycznych zebranych w toku postępowania jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa.
Zebrane dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków ustawowych Prezesa UKE związanych z wydaniem decyzji, nie będą udostępniane innym podmiotom. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu
do treści swoich danych i do ich poprawiania. Mają one obowiązek podania swoich danych, co wynika z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

