Nadleśnictwo Kliniska
Załącznik nr 1
do Zasad korzystania z oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska

Formularz uczestnictwa w zajęciach w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
przy Nadleśnictwie Kliniska
Data zajęć ………………………………………………………………………………..
Nazwa szkoły/instytucji …………………………………………………………………………………………………………………..
Adres szkoły/instytucji …………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon/fax ……………………….................................................................................
Ilość uczestników zajęć ……………………………………………………………………
Ilość opiekunów grupy ……………………………………………………………
Klasa…………………………………………………
Potwierdzam zapoznanie się i akceptuję „Zasady korzystania z oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacji
Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska”.

………………………………..........
(opiekun grupy - imię i nazwisko)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenie 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) (Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy, że:
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska z siedzibą:
Pucko 1; 72-123 Kliniska Wielkie (dalej jako Administrator); z Administratorem można się kontaktować:
- pisemnie, na adres: Nadleśnictwo Kliniska; Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl
Inspektor Danych Osobowych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem
rodo@szczecin.lasy.gov.pl lub telefonicznie wybierając numer +48 91 432 87 12.
Zakres przetwarzanych danych osobowych
Dane osobowe, przetwarzane przez Administratora, obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz dane
kontaktowe.
Cel w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe i podstawa prawna takiego przetwarzania
Administrator przetwarza dane osobowe w celach:
1) organizacji i przeprowadzenia zajęć organizowanych przez Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy
Nadleśnictwie Kliniska oraz realizacji związanych z nim praw i obowiązków;
2) realizacji zadań edukacyjnych i promocyjnych;
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest:
a) zgoda wyrażona przez osobę której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na:
 prowadzeniu działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
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dochodzeniu roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z
praw
i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym utrzymania, statystyki
i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
3) związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.
W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6
ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego
dokonano przed jej cofnięciem; by cofnąć zgodę należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem podanych wyżej danych kontaktowych.
Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia w zakresie obsługi prawnej, archiwizacji,
ubezpieczenia, usług serwisowych i innych działań niezbędnych w celu realizacji zadań własnych;
b) podmioty zaangażowane w organizację i finansowanie zajęć edukacyjnych;
c) podmioty w stosunku do których istnieje konieczność realizacji umownych obowiązków sprawozdawczych
m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w związku
z dofinansowaniem przez wskazany Wojewódzki Fundusz zajęć edukacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) podmioty prowadzące działalność wydawniczą, poligraficzną, informacyjną, z którymi współpracuje
Administrator lub zleca wykonanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych.
Państwa dane mogą być przekazane do państwa trzeciego, w związku z prowadzonym profilem na portalu
społecznościowym (Facebook).
Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane:
a) przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach;
b) przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia
obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku z organizacją zajęć;
c) w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu
odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;
d) w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, przez
okres wynikający z przepisów szczególnych.
Prawa osób, których dane przetwarzamy
Mają Państwo prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 4) usunięcia danych osobowych; 5) wniesienia skargi do Prezes
UODO (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Wskazane uprawnienia mogą doznawać ograniczeń na podstawie przepisów prawa, np. ustawy z dnia 26 stycznia
1984 r. − Prawo prasowe.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa udzielenia niezbędnych informacji
uniemożliwi uczestnictwo zajęciach.
Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych
Dane Osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu
profilowania.
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