Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 18 Dyrektora RDLP w Olsztynie
z dnia 26.03.2019
zn. spr. ZO.7161.6.2019

Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z obowiązującym w Nadleśnictwie
Dwukoły „Regulaminem uczestnictwa w zajęciach edukacji leśnej” i zobowiązuję się
do jego przestrzegania oraz do przestrzegania jego postanowień przez osoby
uczestniczące w zajęciach edukacji leśnej.
Oświadczam, że zapoznałem/am się także z obowiązującymi w Nadleśnictwie
regulaminami obiektów edukacyjnych i turystycznych i zobowiązuję się do ich
przestrzegania.
Oświadczam również, że zostałem/am poinformowany/a o wszystkich
zagrożeniach mogących wystąpić na terenach leśnych. Uczestnicy zajęć
(w przypadku nieletnich – opiekunowie/rodzice) zostali powiadomieni o niniejszych
zagrożeniach.
Zobowiązuję się do sprawowania nadzoru organizacyjnego i wychowawczego
nad uczestnikami zajęć.
Temat spotkania ……........................................................................................
…………………………………………………………………………………………..
Dane placówki oświatowej (organizacji, stowarzyszenia)
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Ustalona z Nadleśnictwem data i godzina zajęć: .…………………………………..
Liczba uczestników:……..............., wiek ………………
Numer telefonu / kontakt do Zgłaszającego/Opiekuna spotkania:
………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis Zgłaszającego : …………………………………………………

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie art.13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych i w sprawie ich przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się,
że:
1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Nadleśnictwo Dwukoły z siedzibą
w miejscowości Dwukoły 2, 13-240 Iłowo-Osada, REGON: 130014406, tel. (23) 654 14
61; e-mail: dwukoły@olsztyn.lasy.gov.pl ;
2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie jak podano powyżej Nadleśnictwo Dwukoły nie
wyznaczyło inspektora ochrony danych;
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 2c Ustawy
z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późniejszymi
zmianami) oraz Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 09
maja 2003 roku w sprawie prowadzenia edukacji leśnej w LP.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
5. Dane mogą być udostępnione wyłącznie przedmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa; Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym,
niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W szczególnych przypadkach na
podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym
osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania, jeżeli jest to niezbędne do
zobowiązań nałożonych na Nadleśnictwo przez przepisy prawa;
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym w celu archiwizacji na podstawie przepisów ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
7. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz cofnięcia wcześniejszej zgody na przetwarzanie danych osobowych
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być obowiązkiem
ustawowym
oraz
równocześnie
warunkiem
rozpoznania
prowadzonej
przez
administratora danych osobowych, sprawy administracyjnej;
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych
narusza przepisy prawa, przysługuje Panu/Pani prawo do wzniesienia skargi do organu
nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapoznałem/am się
Data i podpis Zgłaszającego:…………………………………..

