Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
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 z 04.05.2016, str. 1) informujemy, iż:
 Współadministratorami danych osobowych zbieranych od uczestników/nauczycieli/koordynatorów są:
1. Park Narodowy „Bory Tucholskie” w Charzykowach, ul. Długa 33, 89-606 Charzykowy,
Dane kontaktowe administratora: tel. 52 3988397, e-mail: sekretariat@pnbt.com.pl.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodo@pnbt.com.pl
2. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
Oddział Zespołu w Charzykowach - Zaborski Park Krajobrazowy
Administrator: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4 a, 76-200 Słupsk
Dane kontaktowe administratora: tel. 59 8429829, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@pomorskieparki.pl
3. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku
Oddział Zespołu w Kościerzynie – Wdzydzki Park Krajobrazowy
Administrator: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4 a, 76-200 Słupsk
Dane kontaktowe administratora: tel. 59 8429829, e-mail: biuro@pomorskieparki.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@pomorskieparki.pl
4. Tucholski Park Krajobrazowy w Tucholi, ul. Podgórna 1 , 89-500 Tuchola
Dane kontaktowe administratora: tel. 52 33 43 712 e-mail: sekretariat@tuchpark.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Piotr@tuchola.pl
5. Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu, ul. Rynek 11a, 86-150 Osie
Dane kontaktowe Administratora: tel. 52 3329486, e-mail: sekretariat@wdeckipark.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: daniel@wpk.org.pl
 Dane Osobowe uczestników/nauczycieli/koordynatorów podane w formularzu zgłoszenia/oświadczeniu
uczestnika przetwarzane będą w celu organizacji oraz przeprowadzenia konkursu.
Umieszczanie fotorelacji z konkursu na stronach internetowych współadministratorów oraz w innych mediach
będzie odbywać się w celu informowania o przebiegu konkursu oraz w celach promocyjnych. Imiona i nazwiska
będą wykorzystywane w celu informowania o wynikach konkursu (także w mediach).
Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda uczestnika*/nauczyciela/koordynatora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 Dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia/oświadczeniu uczestnika przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji określonych celów, dla których zostały zebrane z uwzględnieniem przepisów prawa oraz
przepisów wewnętrznych obowiązujących u współadministratorów (m.in. Instrukcja kancelaryjna). Zdjęcia
z wizerunkiem będą przechowywane i rozpowszechniane przez czas nieokreślony, do czasu wycofania zgody.
 Odbiorcami danych mogą być :

zdjęcia z konkursu oraz imiona i nazwiska mogą być udostępnione innym mediom w celu umieszczenia
fotorelacji np. na stronie internetowej, czy w gazecie oraz podmiotom zewnętrznym wyłącznie w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa.
 Uczestnikom/koordynatorom/nauczycielom przysługuję prawo do treści podanych danych osobowych, ich
poprawienia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu i prawo przenoszenia
danych.
 Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona zgoda, informujemy, że zgoda może być cofnięta
w dowolnym momencie, ale bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do realizacji konkursu.
 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 Uczestnikom przysługuję również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00) właściwego do przetwarzania danych
osobowych jeżeli uznają, że ich dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy.
* w przypadku małoletniego uczestnika zgoda podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego

