Zgłoszenie noclegu w ramach Programu „Zanocuj w lesie”
w Nadleśnictwie Konstantynowo

Dane osobowe

Imię
Nazwisko
(osoba zgłaszająca noclegi)

Telefon komórkowy
Adres e-mail
(na ten adres zostanie wysłana
wiadomość dot. zezwolenia na
nocleg)

Dane nt. noclegów

Liczba noclegów (daty)
Liczba osób

Planowane miejsce
biwakowania
(nazwa obszaru, lokalizacja)

Oświadczenia

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Nadleśnictwo
Konstantynowo w celu zgłoszenia noclegu w lesie.

………………..………………..
podpis
2. Zapoznałem się regulaminem obowiązującym na obszarze objętym programem „Zanocuj w
lesie”.
………………..………………..
podpis

Klauzula Informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych
osobowych:
Administrator Danych Osobowych (ADO)
Nadleśniczy Konstantynowo z siedzibą w Konstantynowie 1, 62-053 Konstantynowo, adres e-mail:
konstantynowo@poznan.lasy.gov.pl. Dodatkowe informację o nas można uzyskać przez stronę internetową
www.konstantynowo.lasy.gov.pl
Inspektor ochrony danych osobowych (IOD)
Katarzyna Ślusarek, adres e-mail: iod@rodo.pl
ADO przetwarza Państwa dane w celu organizacji i przeprowadzenia Programu „Zanocuj w lesie”, w
szczególności w celach związanych z realizacją zadań edukacyjnych i promocyjnych, dochodzenia i obrony przed
roszczeniami oraz administracyjnych Administratora w tym utrzymania, statystyki i raportowania
wewnętrznego, na podstawie art. 6. ust. 1 lit. f RODO.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa udzielenia niezbędnych informacji
uniemożliwi uczestnictwo w Programie „Zanocuj w lesie”.
Odbiorcy danych:
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców, takim jak:
 Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych,
podmiotom wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego,
finansowe, ubezpieczenia, serwisu urządzeń, korespondencyjne.
 Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe
dla administratora.
Posiada Pani/Pan prawo:
o
o
o
o
o

prawo dostępu do treści danych
prawo do sprostowania danych
prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
prawo do ograniczenia przetwarzania danych
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony ADO, co do bezpieczeństwa przetwarzania tych danych, istnieje
możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny adres organu nadzorczego to: Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
profilowania. Państwa dane nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

w formie

