Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2020
Nadleśniczego Nadleśnictwa Syców
z dnia 23.07.2020 r.

FORMULARZ REZERWACJI ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
Nazwa i adres instytucji
(np. szkoła, przedszkole)
Adres e-mail, tel. kontaktowy
Imię i nazwisko opiekuna grupy
Proponowana data i godzina
spotkania
Liczba i wiek uczestników
zajęć edukacyjnych
Rezerwacja paleniska

Klauzula informacyjna
1.
2.
3.

4.
a)
b)

c)
5.
a)
b)
6.

7.

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż:
Administratorem Państwa Danych Osobowych (ADO) jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Syców z siedzibą w Sycowie
(56-500), ul. Kolejowa 14, NIP 6190011859, tel. 62 785 21 27, e-mail: sycow@poznan.lasy.gov.pl.
Inspektorem ochrony danych osobowych (IOD) jest Krzysztof Winiarski, adres e-mail: iod@rodo.pl.
ADO przetwarza Państwa dane w celu realizacji edukacji i promocji ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
na podstawie wyrażonej zgody oraz b) i c) w związku z realizacją umowy i wypełnieniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa wynikających z Ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom
lub kategoriom odbiorców, takim jak:
Uprawnionym organom i instytucjom oraz właściwym podmiotom administracji publicznej i samorządowej w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Firmom świadczącym usługi na rzecz ADO, a w szczególności w zakresie: ochrony danych osobowych, podmiotom
wykonującym usługi audytu, obsługi informatycznej, oprogramowania komputerowego, finansowe, ubezpieczenia,
serwisu urządzeń, korespondencyjne.
Innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla administratora.
Podanie danych w celu prowadzenia sprawy przez ADO jest:
obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Państwa dane
nie są przetwarzane poza obszarem EOG.

Informuję, że zapoznałam/em się i akceptuję powyższe informacje dot. danych osobowych, Regulamin
korzystania z obiektu administracyjno-edukacyjnego na terenie Arboretum Leśnego, Regulamin korzystania z paleniska
oraz Regulamin Arboretum Leśnego im. prof. S. Białoboka w Nadleśnictwie Syców.*
Załączniki do formularza:
1. Zgody na udział w zajęcia – szt. …………..
2. Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia NNW

….…………………………..

…………….………………………………………

Miejscowość i data

Podpis opiekuna grupy

ZAJĘCIA
PRZEPROWADZONO**
w dniu ..................................

.............................................................................................................
(imię i nazwisko edukatora)

*Brak akceptacji ww. dokumentów jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w zajęciach edukacyjnych.
**Pole uzupełnia pracownik nadleśnictwa.

