
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r.
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.), tzw. RODO,  informuję, iż:

1) administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest Świętokrzyski  Park  Narodowy  z siedzibą

w Bodzentynie,  ul.  Suchedniowska  4,  26-010  Bodzentyn,  tel.  41 311  51  06,  w imieniu  którego  działa

Dyrektor  – dr inż. Jan Reklewski.

2) inspektorem  ochrony  danych  w  Świętokrzyskim  Parku  Narodowym  z siedzibą  w Bodzentynie  jest  Pani

Sylwia Poznańska (e-mail: iodo@swietokrzyskipn.org.pl).

3) Pani/Pana  dane  osobowe  podane  w  formularzu  zgłoszeniowym będą  przetwarzane  w celu  rejestracji

uczestnictwa w projekcie „Energia zaklęta w przyrodzie, odkryj ją  w Świętokrzyskim Parku Narodowym”

zwanym  dalej  plenerem  fotograficznym,  organizowanym  w  dniach  7-10  września   b.r.  w  Wólce

Milanowskiej,  organizacji  i  komunikowania  się  z  uczestnikami  w  sprawach  związanych  z  organizacją

pleneru  fotograficznego,  udokumentowania  jej  przebiegu,  w  tym  sporządzenia  listy  uczestników

i identyfikatorów, organizacji wyżywienia i zakwaterowania oraz w celach archiwalnych, sprawozdawczych

i  informacyjnych  (rozpowszechnienie  wizerunku  uczestników  pleneru  fotograficznego  w  postaci  zdjęć

grupowych). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, czyli fakt,

że jest  to  niezbędne  do  wykonania  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  w  związku  z  celami

statutowymi Świętokrzyskiego Parku Narodowego w zakresie działalności naukowej i edukacyjnej;  art. 6

ust.  1  lit.  c  RODO  w  związku  z  wymogami  przepisów  prawa  oraz  aktów  prawa  wewnętrznego

obowiązującego  w  ŚPN.  Formalną podstawę  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  w  postaci

wizerunku,  zgodnie z art.  6 ust.  1 lit.  f  RODO, stanowi prawnie uzasadniony interes  realizowany przez

administratora. 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych

osobowych  na podstawie  przepisów  prawa  oraz  podmioty,  którym  Administrator  zleci  wykonanie

czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów archiwizacyjnych.    

7) 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.

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,

iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do jakich

zostały zebrane; bez ich podania nie będzie możliwy udział w plenerze fotograficznym.

10) Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.


