Załącznik 3 do Decyzji nr 17/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo
z dnia 23.04.2021 r.

Zgłoszenie noclegu w ramach Programu „Zanocuj w
lesie”
Nadleśnictwo Gniewkowo
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 (lokalizacja
np. adres leśny lub
współrzędne geograficzne)

Zapoznałem się regulaminem obowiązującym na
obszarze objętym programem „Zanocuj w lesie”

data, podpis……………………………………………..

Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w związku z udostępnianiem lasu dla
turystyki w ramach programu „ Zanocuj w lesie”.
data, podpis: …………………………………………..

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 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 95/56/WE (dalej, jako:
„RODO”), informujemy o sposobie i celu, w jakim Nadleśnictwo Gniewkowo przetwarza Pana/Pani/Państwa dane
osobowe, a także o przysługujących prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych, tj.:
[Administrator Danych Osobowych] Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Gniewkowo,
ul. Dworcowa 10, 88-140 Gniewkowo, tel/fax 52 3510 259, e-mail gniewkowo@torun.lasy.gov.pl
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, z którą można
się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres wskazany powyżej, lub poprzez adres
email: gniewkowo@torun.lasy.gov.pl lub telefonicznie 52 3510 259
[Cel] Przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej udział w projekcie „Zanocuj w lesie” odbywa się
na podstawie art. 6 ust.1 p. a RODO tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Przetwarzane będą dane:
imię i nazwisko osoby i dane kontaktowe osoby (nr telefonu i adres e-mail).
[Okres przechowywania] zgodnie z przepisami kancelaryjno – archiwalnymi PGL LP, nie dłużej niż upływ okresu
przedawnienia roszczeń.
[Prawa osoby, której dane dotyczą] Posiada/ją Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych,
żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych
do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Państwo,
iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wyrażenia przez Administratora zgody
na udostępnienie terenów leśnych na zasadach określonych w projekcie „Zanocuj w lesie”.

Sprzeciw dotyczący przetwarzania danych należy kierować na adres mailowy gniewkowo@torun.lasy.gov.pl

Dane nie będą przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

Organem nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, numer telefonu: 22 531 03 00. Posiada Pani/Pan/Państwo prawo
do wniesienia skargi do PUODO na Administratora Danych Osobowych- Nadleśnictwo

