Zgłoszenie noclegu w ramach Programu „Zanocuj w lesie”
w Nadleśnictwie Marcule

Dane osobowe
Imię ………………………………………….
Nazwisko (osoba zgłaszająca nocleg) …………………………………..…
Telefon komórkowy ………………………………………………………
Adres e-mail (na ten adres zostanie wysłana wiadomość dot. zezwolenia na
nocleg) …………………………………………………………………………………..

Dane nt. noclegów
Liczba noclegów (daty) ………………

Liczba osób …………
Planowane miejsce biwakowania (lokalizacja tj. oddział) ……………
☐Zapoznałem się regulaminem obowiązującym na obszarze objętym
programem „Zanocuj w lesie”

* Zał. nr 1 -Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
„Zanocuj w lesie”

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) - dalej jako RODO - informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Marcule
z siedzibą w Marculach, Marcule 1, kod pocztowy 27-100 Iłża, tel.: 48 61 60 077 tel.
kom. 601 697 417 fax 48 61 63 653, adres e-mail: marcule@radom.lasy.gov.pl - dalej
jako: Administrator.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
1) organizacji i przeprowadzenia Programu „Zanocuj w lesie” oraz realizacji
związanych z nim praw i obowiązków;
2) realizacji zadań edukacyjnych i promocyjnych.
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest:
1) zgoda wyrażona przez osobę której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); (zgoda
udzielona zostaje poprzez wskazanie tych danych);
2) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na:
a) prowadzeniu działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) dochodzeniu roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z
prawi obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym
utrzymania, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art.
6 ust. lit. a RODO) osobie, która udzieliła zgody przysługuje prawo do jej cofnięcia w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem; by cofnąć zgodę należy
skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych za
pośrednictwem podanych wyżej danych kontaktowych.
Administrator w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane,
jeśli będzie to konieczne w celu realizacji zadań. Dane będą przekazywane wyłącznie:
naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje
obowiązki, osobom upoważnionym oraz innym odbiorcom danych, w tym: kancelariom
prawnym, biegłym rewidentom, podmiotom świadczącym usługi w zakresie
dostarczania korespondencji związanej z realizacją zadań, oraz innym instytucjom
upoważnionym z mocy obowiązującego powszechnie prawa. Dane pochodzące z

monitoringu wizyjnego przetwarzane w celu analizowania niewłaściwych zachowań na
terenach leśnych, mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony
prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku
z prowadzonym postępowaniem.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) lub
organizacji międzynarodowej oraz nie będą poddawane profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań oraz
okres archiwizacji dokumentacji, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla
PGL LP oraz innymi przepisami prawa powszednie obowiązującego;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie
wymaganym przez administratora może skutkować uniemożliwieniem uczestnictwa w
Programie „Zanocuj w lesie”.;
W trybie art. 15-21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, o ile inne przepisy prawa powszechnie stosowanego nie
stanowią inaczej;
Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie
swoich żądań przesłane Inspektorowi Ochrony Danych na adres: Nadleśnictwo
Marcule, Marcule 1, 27-100 Iłża, e-mail: marcule@radom.lasy.gov.pl
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;

