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KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU 

w wydarzeniu „Pożegnanie żurawi w Poleskim Parku Narodowym”  

CZĘŚĆ II:  
Wykłady: „Żuraw w naturze”, „Żuraw w kulturze”, „Przyroda sercu bliska” 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń 
Limit miejsc: 70 os. 

 
Termin: 12 września 2020 roku (w godzinach 12.30 – 14.00) 

Miejsce: Siedziba Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, ul. Lubelska 3a – sale 

dydaktyczno-wykładowe 

 
Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 ………………………………………… 
 (data i podpis) 
 
 
OSTATECZNY TERMIN WYSŁANIA KART ZGŁOSZENIA UDZIAŁU – 10 września 2020 r. 

KARTĘ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU należy przesłać na adres mailowy 

patrycja.kolodziej@poleskipn.pl. 

 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Poleski Park Narodowy 

 

1. Podczas wydarzenia „Pożegnanie żurawi w Poleskim Parku Narodowym” będą wykonywane 

zdjęcia. Dokumentacja fotograficzna jest wykorzystywana do celów promocyjnych 

Poleskiego Parku Narodowego (Facebook, strona www, wydawnictwa PPN). 

2. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z dnia 04.05.2016 r., dalej: RODO. Poleski Park Narodowy informuje, 

że: 

a) Administratorem Pana/Pani danych osobowych lub osoby, której Pan/Pani jest 

rodzicem/opiekunem prawnym (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. 
b) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza 

terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego). 

c) Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej i 

rzeczowym wykazie akt Poleskiego Parku Narodowego. 

d) Przysługuje Panu/Pani: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jego 

dotyczących; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

e) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na 

przetwarzanie danych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w wydarzeniu. 

f) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają 

profilowaniu. 

   

  Zapoznałam/łem się: 

 …………………….………………………………. 

  (czytelny podpis) 
 


