Załącznik nr 1
do Regulaminu wycieczki „Noc sów”

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
UCZESTNIK PEŁNOLETNI
Wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię
i nazwisko, nr telefonu/adresu e-mail, w bazie adresowej Organizatora, w celach
związanych z organizacją wycieczki

„Noc sów” w Zespole Opolskich Parków

Krajobrazowych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(miejscowość, data, imię i nazwisko)

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267
Jarnołtówek.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych. Jest nim pan Bogusław Dziadkiewicz, adres e-mail: dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu.
3. Dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu organizacji wycieczki „Noc sów 2022”.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit a. RODO.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, aby wziąć udział w wycieczce „Noc sów”.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, tel.: (+48) 77 439 75 48, e-mail: kontakt@zopk.pl
www.zopk.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
OPIEKUN PRAWNY DZIECKA (UCZESTNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO)
Wyrażam zgodę na umieszczanie i przetwarzanie danych osobowych dziecka (uczestnika
niepełnoletniego) tj. imię i nazwisko, w bazie adresowej Organizatora, w celach związanych
z organizacją wycieczki „Noc sów” w Zespole Opolskich Parków Krajobrazowych.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(miejscowość, data, imię i nazwisko)

Klauzula informacyjna
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych, Pokrzywna 11, 48-267
Jarnołtówek.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania
danych osobowych. Jest nim pan Bogusław Dziadkiewicz, adres e-mail: dziadkiewicz.kancelaria@poczta.onet.eu.
3. Dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu organizacji wycieczki „Noc sów”.
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit a. RODO.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.
6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne, aby wziąć udział w wycieczce „Noc sów”.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

ZESPÓŁ OPOLSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
Pokrzywna 11, 48-267 Jarnołtówek, tel.: (+48) 77 439 75 48, e-mail: kontakt@zopk.pl
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