Zgłoszenie noclegu w ramach Programu
„Zanocuj w lesie”

Dane osobowe
Imię
Nazwisko (osoba
zgłaszająca noclegi)

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
(nazwa obszaru,
lokalizacja)

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu, w celu
rejestracji zgłoszenia noclegu w ramach programu Zanocuj w lesie.
☐ Zapoznałem/-am się informacją o przetwarzaniu danych osobowych, znajdującą się na
odwrocie strony.
☐ Zapoznałem/-am się regulaminem obowiązującym na obszarze objętym programem
„Zanocuj w lesie”, dostępnym na stronie www.bielsko.katowice.lasy.gov.pl, w zakładce
Program Zanocuj w lesie.

………………………………………….
/podpis osoby zgłaszającej/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Bielsko z siedzibą w Bielsku-Białej (43300), ul. Kopytko 13, tel. 33 818-31-69, e-mail: bielsko@katowice.lasy.gov.pl.
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji zgłoszenia noclegu, zgodnie z pkt. 5
Regulaminu. Zgłoszenie pobytów powyżej 2 dni lub powyżej 9 osób pozwoli zachować
kontrolę nad organizacją turystyki zorganizowanej: umożliwi Nadleśnictwu kontakt z osobą
odpowiedzialną za biwakowanie w przypadku konieczności odwołania/przeniesienia terminu
noclegu / wystąpienia zagrożeń na udostępnianym gruncie itp.
3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 2 dni od dnia zakończenia noclegu.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej jest zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a Rozporządzenia*.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów ujętych w ust.
2. Brak podania danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej za nocleg uniemożliwia jego
zgłoszenie.
6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (na warunkach określonych w art. 17
Rozporządzenia), ograniczenia przetwarzania prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do
wycofania zgody w dowolnym momencie. Realizacja tych praw może odbyć się po uprzednim
złożeniu wniosku do Nadleśnictwa oraz jego rozpatrzeniu.
7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 606-950-000.
8. Nadleśnictwo nie będzie przekazywało danych osobowych innym odbiorcom danych
(w rozumieniu Rozporządzenia). Podmioty publiczne wykonujące zadania publiczne (Straż
Pożarna, Policja), mogą otrzymać dane osobowe w ramach prowadzonego postępowania, na
podstawie odrębnych przepisów.
9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane
oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem
należytej staranności oraz rozliczalności.

*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).

