KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
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
przetwarzanie danych osobowych w celu dokonania rezerwacji udziału w warsztatach „Leśne
Anioły”, nawiązania kontaktu w celu ustalenia jej szczegółów oraz przygotowania listy
obecności na warsztatach w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Dziewicza Góra.
Przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest PGL Lasy Państwowe,
Nadleśnictwo Łopuchówko z siedzibą w Łopuchówku 1, 62-095 Murowana Goślina.
2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Cezary Sadowski, z którym można się
skontaktować za pomocą adresu e-mail: cezary.sadowski@rodo.pl
3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu promocji warsztatów
„Leśne Anioły”.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody przez okres
niezbędny dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 powyżej.
5. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych
przepisów prawa.
6. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu moich danych
osobowych, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego
w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przeze mnie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………….……..……………..
Data, miejsce i Podpis

