KLAUZULA INFORMACYJNA
Szanowni Państwo, pragniemy poinformować iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Lasy Państwowe, Nadleśnictwo
Łopuchówko ze siedzibą w Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina
2. Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, kontakt: cezary.sadowski@rodo.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ramach udzielonej zgody – art. 6, ust.1, lit a
RODO, w celu promocji zajęć edukacyjnych, przez okres zgodny z instrukcją kancelaryjną bądź
do czasu wycofania zgody i będą udostępniane wyłącznie innym jednostkom organizacyjnym
Lasów Państwowych.
4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich
przetwarzania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych są dostępne na naszej
stronie internetowej http//www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl, zakładka „Informacje” oraz
w siedzibie Nadleśnictwa.
….…………………………..
Data i miejsce

…………….………………………………………
Podpis osoby dokonującej rezerwacji/
rodzica/opiekuna prawnego

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Podczas zajęć edukacyjnych w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Dziewicza Góra oraz zajęć
prowadzonych przez pracowników Nadleśnictwa Łopuchówko poza ośrodkiem wykonujemy zdjęcia
dokumentujące przebieg zajęć. Podstawą prawną ich publikacji jest zgoda osoby, której wizerunek
został uwieczniony, a w przypadku osób nieletnich, zgoda ich opiekuna prawnego.
Niniejszym, zgodnie z art. 6 ust. 1, lit. a) Rozporządzenia 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 RODO), wyrażam zgodę na nieograniczone
czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykorzystania wizerunku mojego/moich
dzieci* …..……….……………………………………………. ……………….………….…………………………………. [imię/imiona,
nazwisko/nazwiska] w postaci fotografii cyfrowej, przez Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Łopuchówko
z siedzibą w Łopuchówku 1 (62-095 Murowana Goślina), w tym w szczególności na potrzeby
działalności promocyjno-marketingowej zajęć edukacyjnych prowadzonej za pośrednictwem:
 strony internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
www.poznan.lasy.gov.pl
 strony internetowej Nadleśnictwa Łopuchówko www.lopuchowko.poznan.lasy.gov.pl,
 fanpaga Nadleśnictwa https://www.facebook.com/nadlesnictwo.lopuchowko/
Jednocześnie zrzekam się prawa do dodatkowego wynagrodzenia przysługującego mi z tytułu
wykorzystania wizerunku mojego/moich dzieci*.
….…………………………..
Data i miejsce

…………………………….
Podpis osoby dokonującej rezerwacji/
rodzica/opiekuna prawnego

*Niepotrzebne skreślić. W przypadku osób niepełnoletnich zgoda musi zostać podpisana przez
rodzica/prawnego opiekuna.

