
Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 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 (dalej RODO)
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DZ.U. 2019 poz.
1781) informuję, że:

1. Administratorami danych osobowych jest Nadleśnictwo Lubaczów, którego siedziba mieści się
przy ul. Słowackiego 20, 37-600 Lubaczów, REGON 650016495, NIP 793 000 22 15, nr tel.
16 632 52 00, adres e-mail:  lubaczow@krosno.lasy.gov.pl oraz Miejska Biblioteka Publiczna
im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie, której siedziba mieści się przy ul. Tadeusza
Kościuszki 18, 37-600 Lubaczów, REGON 000285876, NIP 793 13 72 463, nr tel. 16 632 93
50, adres e-mail: sekretariat@mbp.lubaczow.pl.

2. Dane  osobowe  będą  przetwarzane  dla  potrzeb  przeprowadzenia  Turnieju  Wiedzy  Leśnej
„Leśne potyczki”

3. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
celach zawartych w regulaminie.

4. Odbiorcami  danych  osobowych  będą  podmioty  organizujące,  finansujące,  monitorujące  i
kontrolujące w ramach realizowanego turnieju.

5. Dane osobowe przechowywane będą do momentu ustania celu zadania. Zebrane dane będą
przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązujące w jednostce.

6. Ponadto informuję, że przysługują Pani/Panu określone prawa:

 Prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z aktualnym
stanem, a także prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody,
przenoszenia, wniesienia sprzeciwu.

 Prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż  przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  (mojego  dziecka)*,
narusza przepisy ww. aktów prawnych.

 Dane  nie  będą  przekazane  poza  Europejski  Obszar  Gospodarczy.  Administrator
jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utrata zostały wdrożone
odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

 Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji.
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W związku z powyższym oświadczam, że:

1. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie
przyjmuję do wiadomości, że są one niezbędne do realizacji zadań wymienionych powyżej.

…………………………                                                         ……………………………………….
                   data                                                                                                      podpis osoby, której dane dotyczą lub opiekuna

2. Zapoznałam, -em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie  dostępu do treści do swoich danych (danych
mojego dziecka)* i prawie ich usunięcia i poprawienia.

…………………………                                                         ……………………………………….
                   data                                                                                                      podpis osoby, której dane dotyczą lub opiekuna

*właściwe zakreślić


