Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej,
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej
Sygnatura dokumentu: ED 603-6/2022

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU
w Warsztatach ornitologicznych
„Ptaki wokół nas – unikalny świat ptaków Polesia”
21-23 czerwca 2022 r.
Imię:
Nazwisko:
Adres:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:

Nocleg*
21.06.2022 r. / 22.06.2022 r.
22.06.2022 r. / 23.06.2022 r.

Posiłki wegetariańskie*
TAK
NIE
* - proszę wpisać znak „X” we właściwym polu

Program zarządzany przez:

ul. Lubelska 3a | 22-234 Urszulin | tel. 82 571 30 71| fax. 82 571 30 03| www.poleskipn.pl | e-mail: poleskipn@poleskipn.pl
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W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa prosimy o przesłanie wypełnionego formularza
zgłoszeniowego w terminie do 13.06.2022 r.:
drogą mailową na e-mail: patrycja.kolodziej@poleskipn.pl
lub
faxem na nr tel.: 82 571 30 03,
lub
dostarczyć osobiście do Zespołu ds. edukacji i udostępnianiu Parku w Poleskim Parku
Narodowym w Urszulinie, dalej: Organizator (ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin), przy czym
osobiście formularz można dostarczyć od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00
Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu poinformujemy
drogą mailową.
Oświadczam, że po zapoznaniu się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną, działając na
podstawie 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, Dz.U.UE.L.2016.119.1 , dalej: RODO)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących: imię i nazwisko,
adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail oraz wizerunek utrwalony
(zarejestrowany) w postaci zdjęć fotograficznych (fotografii indywidualnej i grupowej) w celu
organizacji, prowadzenia i uczestniczenia w Warsztatach ornitologicznych „Ptaki wokół nas –
unikalny świat ptaków Polesia” organizowanych przez Poleski Park Narodowy w Urszulinie
[dalej: Park] oraz w celu promowania Parku, a także budowania pozytywnego wizerunku Parku w
przestrzeni publicznej i w mediach.
Oświadczam, że działając na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021.1062 t.j.), udzielam nieodpłatnej zgody
Poleskiemu Parkowi Narodowemu w Urszulinie na utrwalanie mojego wizerunku w postaci
fotografii indywidualnej i grupowej podczas wszelkich czynności wykonywanych w związku z
organizacją, prowadzeniem oraz uczestnictwem przeze mnie w Warsztatach ornitologicznych
„Ptaki wokół nas – unikalny świat ptaków Polesia” - oraz na jego wielokrotne wykorzystanie.
Jednocześnie oświadczam, że powyższa zgoda obejmuje (stanowi zgodę) na utrwalanie mojego
wizerunku w sytuacjach określonych powyżej, w treści niniejszej zgody oraz na jego wielokrotne
wykorzystanie - poprzez rozpowszechnianie mojego wizerunku w postaci: umieszczania zdjęć
(fotografii indywidualnych i grupowych) w Internecie, w tym na stronie internetowej Parku oraz
na stronie Parku na Facebooku, w treściach publikacji drukowanych i graficznych (w tym na
albumach, książkach, ulotkach, folderach wydawanych przez Park, publikacjach prasowych na
temat Parku) – dla celów związanych z promowaniem Parku, a także budowanie pozytywnego
wizerunku Parku w przestrzeni publicznej i w mediach. Niniejsze zezwolenie na utrwalanie i
rozpowszechnianie wizerunku nie dotyczy sytuacji, w których rozpowszechnianie wizerunku nie
wymaga zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w przypadkach
określonych w art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

Data: …………………………………. Podpis: ……………………….
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KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH
(WYKONANIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO)
a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)
k)

Poleski Park Narodowy informuje, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych (dalej: dane osobowe) jest: Poleski Park
Narodowy w Urszulinie, ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin, NIP: 565 15 25 309, REGON:
061360188, tel. (082) 5713071, fax. (082) 5713003, e-mail: poleskipn@poleskipn.pl (dalej:
Administrator), kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 82 5713071, e-mail:
iod@poleskipn.pl,
Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu kontaktowego,
adresu e-mail oraz wizerunku utrwalonego w postaci zdjęć fotograficznych (fotografii
indywidualnej i grupowej) przetwarzane będą w celu organizacji, prowadzenia i uczestniczenia
w Warsztatach ornitologicznych „Ptaki wokół nas – unikalny świat ptaków Polesia”
organizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz
Administratora usługi prawne, pocztowe, kurierskie. Przetwarzanie Pana/Pani lub osoby, której
Pan/Pani jest rodzicem/opiekunem prawnym danych osobowych może zostać powierzone przez
Administratora dostawcom usług lub produktów działającym w jego imieniu, w szczególności
podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, administracyjne,
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza
terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego),
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, po czym dane
będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych.
Administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie,
gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1
RODO,
Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:
dostępu do treści swoich danych – w granicach art. 15 RODO,
ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,
ich usunięcia – w granicach art. 17 RODO,
ograniczenia przetwarzania – w granicach art. 18 RODO,
przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – w granicach art. 21
RODO,
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań
przesłane osobie odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych u Administratora na adres email: iod@poleskipn.pl lub pisemnie na adres: ul. Lubelska 3a, 22-234 Urszulin,
Posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem; wycofać zgodę można poprzez wypełnienie skierowanie do
administratora oświadczenia o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na
przetwarzanie danych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w Warsztatach
ornitologicznych „Ptaki wokół nas – unikalny świat ptaków Polesia” organizowanych przez
Poleski Park Narodowy w Urszulinie,
Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają
profilowaniu,
Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.
Data i podpis osoby, której dane są przetwarzane:
…..................................................................................
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