KLAUZULA INFORMACYJNA
w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Województwo Kujawsko-Pomorskie – Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, z siedzibą w
Czarnym Bryńsku, Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno, REGON: 871230398,
NIP 874-155-85-50, reprezentowany przez Dyrektora Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku
Krajobrazowego;
2) Park nie działa przez przedstawiciela administratora danych osobowych;
3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem
ochrony danych – iod@anars.pl;
4) Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby konkursu internetowego „Zielony detektyw”.
5) Dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie do podmiotów uprawnionych na
podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych;
6) Dane będą przechowywane w siedzibie Parku przez okres ustalony na podstawie instrukcji
archiwalnej uzgodnionej i zatwierdzonej przez Archiwum Państwowe, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7) Na podstawie 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 (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej L 119 z późn. zm.), osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była konieczna do
rozpoczęcia czynności przetwarzania,
d) do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jednakże w przypadku ciążącego
obowiązku prawnego na administratorze zastrzega się zrealizowanie tego prawa po okresie
przechowywania danych,
e) do ograniczenia przetwarzania danych,
f) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich niepodania zobowiązanie Parku
wobec osoby, której dane dotyczą nie zostanie zrealizowane;
9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji;
10) Park nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

