Formularz zgłoszeniowy „Zanocuj w lesie” w obszarze
Nadleśnictwa Czersk
Formularz jest obowiązkowy jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu.

Imię i nazwisko: …
Nr. tel. komórkowego: …
Ilość dni i termin noclegu: …
Ilość osób nocujących w lesie: …
Przewidywane miejsce noclegu: …

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem programu „Zanocuj w lesie”
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Czersk Malachin, ul. Cisowa 12, 89-650 Czersk. Z
Administratorem można skontaktować się listownie na adres wskazany powyżej albo na adres e-mail: czersk@torun.lasy.gov.pl
lub telefonicznie: 523953610.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres e-mail:
iod@comp-net.pl . Pani/Pana dane osobowe zebrane w zgłoszeniu są przetwarzane w ramach Programu „Zanocuj w lesie” na
podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez jednostki organizacyjne
PGL Lasy Państwowe jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie
zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Pani/Pana
dane osobowe mogą zostać ujawnione innym jednostkom Lasów Państwowych, naszym podwykonawcom (podmioty
przetwarzające) i odbiorcom danych wynikających z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez
okres wynikający z przepisów prawa albo do czasu wycofania przez Państwa zgody. Pani/Pana dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu następujące prawa
(chyba że przepisy stanowią inaczej): prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii; prawo do żądania usunięcia swoich
danych; prawo do złożenia sprzeciwu; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych); prawo do ograniczenia
przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz niezbędny do realizacji celu. Nie podejmujemy decyzji w sposób
zautomatyzowany.
*ROZPORZĄDZENIE 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)

