
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Przeglądu Prac Plastycznych ”Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki 

ochrony przyrody Roztocza” organizowanym przez Roztoczański Park Narodowy(dalej: Przegląd Prac Plastycznych).   

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z 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 4.05.2016 

r, str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO) oraz w związku z przepisami ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1000]  informujemy, że : 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka(dalej: dane osobowe) 

jest Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu [ul.Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec]  e-mail: 

sekretariat@roztoczanskipn.pl (dalej administrator); 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail : iod@roztoczanskipn.pl; 

3) Dane osobowe przetwarzane będą a) na podstawie Pana/ Pani zgody w celu umożliwienia Pana/ Pani dziecku 

wzięcie udziału w Przeglądzie Prac Plastycznych ( art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, b) w celu realizacji obowiązków 

prawnych ciążących na administratorze wynikających np. z przepisów podatkowych – jeżeli występują obowiązki 

podatkowe 

( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO a także c) w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w postaci 

podejmowania działań informacyjnych i marketingowych oraz budowania pozytywnego wizerunku administratora w 

przestrzeni publicznej i w mediach (art. 6 ust. lit. f) RODO); 

4) Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie organizowanego przez Administratora przeglądu prac plastycznych: 

5)  Dane osobowe będą przetwarzane będą przez cały okres realizacji Przeglądu Prac Plastycznych a po zakończeniu 

realizacji w/w działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez określony  

w odrębnych przepisach. Administrator może przechowywać dane osobowe przez dłuższy okres niż wskazany 

wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych osobowych określona w art. 6 ust. 1 RODO; 

6)  ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

7)   z zastrzeżeniem art. 23 RODO - ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego [Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych], gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie uniemożliwi udział Pana/ Pani 

dziecka w Przeglądzie Prac Plastycznych  

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

11)  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza terytorium Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego).  

 

…………………………………………………….. 

data i podpis  rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika przeglądu prac plastycznych przeglądu prac plastycznych   
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