
Załącznik nr 3 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych   

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016, str. 1), informujemy, iż: 

 Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników/nauczycieli/opiekunów jest  

Park Narodowy „Bory Tucholskie” z siedzibą w Charzykowach, kod pocztowy 89-606, ul. Długa 33, 

reprezentowany przez Dyrektora. 

Dane kontaktowe Administratora: tel. 52 3988397, e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl. 

 Na podstawie obowiązujących przepisów Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.  

Dane kontaktowe Inspektora : tel. 52 3988397, e-mail: iodo@pnbt.com.pl. 

 Dane Osobowe uczestników/nauczycieli/opiekunów podane w formularzu zgłoszenia/oświadczeniu uczestnika 

przetwarzane będą w celu organizacji oraz przeprowadzenia konkursu. 

Umieszczanie fotorelacji z konkursu na stronie internetowej Parku (www.pnbt.com.pl) oraz w innych mediach 

będzie odbywać się w celu informowania o przebiegu oraz w celach promocyjnych. 

Podstawą prawną przetwarzania danych tj. imię i nazwisko, szkoła, klasa, nr telefonu, wizerunek jest zgoda 

uczestnika*/nauczyciela/opiekuna. 

Uczestnik konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania o wynikach 

konkursu (także w mediach). 

 Dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia/oświadczeniu uczestnika przechowywane będą przez okres 

niezbędny do realizacji określonych celów, dla których zostały zebrane. Zdjęcia z wizerunkiem będą 

przechowywane i rozpowszechniane przez czas nieokreślony, do czasu wycofania zgody. 

 Dane osobowe mogą być przekazywane : 

 zdjęcia z konkursu mogą być udostępnione innym mediom w celu umieszczenia fotorelacji np. na 

stronie internetowej, czy w gazecie oraz podmiotom zewnętrznym wyłącznie w przypadkach przewidzianych 

przepisami prawa. 

 Uczestnikom/opiekunom/nauczycielom przysługuję prawo do treści podanych danych osobowych, ich 

poprawienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo przenoszenia 

danych. 

 Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta w 

dowolnym momencie, ale bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem. 

 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji konkursu. 

 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany i nie będą profilowane.    

 Uczestnikom przysługuję również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych) jeżeli uznają, że ich dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy. 

 

 

 

* w przypadku małoletniego uczestnika zgoda podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego 

 


