Załącznik nr 2 do Regulaminu
V Turnieju Wiedzy o Lesie
o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Wyszków
Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – uczeń
W związku z realizacją wymogów 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"), informujemy
o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Wyszków z siedzibą
w Leszczydole Nowinach, ul. Leśników 27. Może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą
elektroniczną na adres e-mail wyszkow@warszawa.lasy.gov.pl , telefonicznie pod numerem 29 742 50
46 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej
2) W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z organem nadzorczym –
Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w ramach realizacji V Turnieju Wiedzy o Lesie,
który odbędzie się 7 czerwca 2019 roku.
4) W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub
kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko
podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie
odpowiednich przepisów prawa.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
7) Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9) Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia
zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
11) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy stwierdzi Pan/Pani
naruszenie przetwarzania danych osobowych Pana/Pani dotyczących.
12) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji V Turnieju Wiedzy o Lesie, który
odbędzie się 7 czerwca 2019 roku organizowanego przez Nadleśnictwo Wyszków.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych dziecka ………………………........................
(czytelny podpis: imię i nazwisko ucznia)

jako opiekun prawny/rodzic

……………………………………..
(czytelny podpis: rodzic/opiekun prawny)

