Oświadczenie o akceptacji Regulaminu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w niniejszym OŚWIADCZENIU w związku
z udziałem w zajęciach edukacyjnych Nadleśnictwa Maskulińskie, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/50 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 (tekst
w języku polskim).
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(podpis)
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Maskulińskie z/s w Rucianem –
Nidzie, ul. Rybacka 1,
12 – 220
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – adres e-mail: iod.maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udokumentowania zapoznania się Pani/ Pana z
regulaminem prowadzonych zajęć edukacyjnych w Nadleśnictwie Maskulińskie.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami, tj. 10 lat
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest dobrowolne jednak niezbędne do
realizacji celu wynikającego z regulaminu

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z przedstawionymi przez Nadleśnictwo
Maskulińskie informacjami

o zagrożeniach jakie mogą powstać w miejscach

odbywania zajęć oraz zobowiązuję się do sprawowania nadzoru organizacyjnego i
wychowawczego

nad

uczestnikami

zajęć,

w

tym

do

posiadania

środków

prewencyjnych (repelenty), pierwszej pomocy (apteczka) oraz udziału w zajęciach
osoby posiadającej stosowne umiejętności do udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.
Oświadczam również, iż uczestnicy zajęć (w przypadku nieletnich –
opiekunowie/rodzice)

zostali

powiadomieni

o

zagrożeniach

przebywania na terenach leśnych, a w szczególności:
o możliwości ukąszeń przez owady, kleszcze i inne zwierzęta,

wynikających

z

- alergiach i podrażnieniach wywołanych przez rośliny,
- konsekwencjach

nagannego

zachowania

uczestników,

samowolnego

oddalenia się od grupy, spożywania alkoholu i palenia papierosów,
- konieczności zapewnienia odpowiedniego do warunków pogodowych i
terenowych ubioru
oraz oświadczam, iż ponoszę odpowiedzialność za ewentualne następstwa
zagrożeń, o których mowa powyżej oraz jak i nagannego zachowania uczestników
zajęć, w szczególności samowolnego oddalenia się od grupy, spożywania alkoholu i
palenia papierosów.
Temat spotkania:………………………………………………………………………………
Ustalona z Nadleśnictwem data i godzina zajęć:…………………………………………..
Liczba uczestników:……..............., wiek/klasa………………
Numer telefonu / kontakt do Zgłaszającego/Opiekuna spotkania:
………………………………………………………………………………………………….
Data i podpis Zgłaszającego : …………………………………………………

