Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2019
Nadleśnic zego Nadl eśnict wa Dwukoły
z dnia 28.03.2019 r.

Krajewo/Głęboka/Iłowo* dn.…………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres wnioskodawcy

NIP:……………………………………………..

Nadleśnictwo Dwukoły
Leśnictwo Krajewo/Głęboka/Iłowo*

Wnoszę o udostępnienie miejsca na zorganizowanie ogniska wraz z przyległą
infrastrukturą w leśnictwie Krajewo/Głęboka/Iłowo* w dniu …………..….. w godz.…...….
Orientacyjna liczba uczestników ………………..………........ osób.
Nazwa placówki oświatowej …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… .
Osobą odpowiedzialną za organizację oraz porządek będzie Pan/Pani* ………………..…..……
………………………………………………………………………………………………………..…….
zam. …………………………………………………………………… tel. ……………………..……. .
Należność w kwocie …………………………..zł uiszczę …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
podać sposób zapłaty

Kaucję za sprzątanie odbiorę osobiście w kasie nadleśnictwa/proszę przelać na
rachunek bankowy* nr. ………………………………………………………………………………..

……………………………………………………
Podpis rezerwującego

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 17/2019
Nadleśnic zego Nadl eśnict wa Dwukoły
z dnia 28.03.2019 r.

Oświadczenie
Ja niżej podpisany/podpisana* ………………………………………………………………………
zam. ……………………………………………………………………………………………………….
legitymujący/legitymująca się* dowodem osobistym nr …………………………………………...
oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się* z warunkami wynajmu miejsca na
ognisko wraz z przyległą infrastrukturą w leśnictwie Krajewo/Głęboka/Iłowo* oraz
regulaminem korzystania z tego miejsca i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
Nr telefonu kontaktowego: …………………………………………………………………………..
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwane dalej
„rozporządzeniem" informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Dwukoły; Dwukoły 2,
13-240 Iłowo-Osada: tel. (23) 654 14 61: e-mail: dwukoly@olsztyn.lasy.gov.pl

1)

zgodnie z art. 6 rozporządzenia ust. 1 pkt c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania
z miejsc na zorganizowanie ogniska wraz z przyległą infrastrukturą w Leśnictwie Krajewo, Głęboka oraz Iłowo
i realizacji zadań wynikających z przepisów prawa (w szczególności z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach),

2)

odbiorcą Pani/Pana danych osobow y ch będą osoby oraz podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja przekazywana w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze.

3)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający ustawy z. dnia 14 lipca 1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

4)

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. usunięcia,
ograniczenia przetwarzania. prawo do przenoszenia danych. prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podsiewie Pani/Pana zgody a nie na mocy
przepisów prawa),

5)

w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Nadleśnictwie Dwukoły
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

6)

podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do załatwienia sprawy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości jej załatwienia.

7)

……………………………………., dnia…………………..
Miejscowość

*niepotrzebne skreślić

…………………………….…
Podpis

