Załącznik nr 3 do decyzji nr 13/2021
Nadleśniczego Nadleśnictwa Jedwabno
z dnia 26 kwietnia 2021 r.

ZGODNIE Z ARTYKUŁEM 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
ORAZ RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie
danych osobowych informujemy:
1. Administratorem Danych Osobowych jest:
Nadleśnictwo Jedwabno z siedzibą w Jedwabnie, ul. 1 Maja 3, 12-122 Jedwabno
tel. 89 621 30 05, fax. 89 621 30 15, e-mail: jedwabno@olsztyn.lasy.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony
danych jest możliwy poprzez kontakt wskazany w pkt.1
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
1) organizacji i przeprowadzenia Programu „Zanocuj w lesie” oraz realizacji
związanych z nim praw i obowiązków;
2) realizacji zadań edukacyjnych i promocyjnych.
4. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest:
1) zgoda wyrażona przez osobę której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); (zgoda
udzielona zostaje poprzez wskazanie tych danych); osobie, która udzieliła zgody
przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej
cofnięciem.
2) prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora polegający na:
a) prowadzeniu działalności edukacyjnej i promocyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
b) dochodzeniu roszczeń i obrony przed ewentualnymi roszczeniami
wynikającymi z praw i obowiązków Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) administracji wewnętrznej jednostki organizacyjnej Administratora, w tym
utrzymania, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
5. Administrator może ujawniać Pani/Pana dane osobowe podmiotom współpracującym,
w szczególności świadczącym usługi w zakresie obsługi prawnej, archiwizacji, serwisu
urządzeń; dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom publicznym, jeżeli
wynika to z przepisu prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń
oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku
z organizacją Programu;
b) przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach;
c) w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia
sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu;
d) w sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
przepisów prawa, przez okres wynikający z przepisów szczególnych..
8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa udzielenia
niezbędnych informacji uniemożliwi uczestnictwo w Programie „Zanocuj w lesie”.
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9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych,
ich sprostowania, usunięcia (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania oraz
ze względu na szczególną sytuację ma prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego
dalszego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych do innego
administratora;
10. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, osoba której dane dotyczą, ma
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

