
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego:  

Imię i nazwisko dziecka:  

Nazwa i adres szkoły:  

Klasa:  

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym 
i akceptuję jego warunki. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tj. imię i nazwisko, wiek, szkoła oraz wizerunek) 
przez Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz. 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z poniższą klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych mojego 
dziecka przez organizatora konkursu. 

data:  

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego:  

Informacja o ochronie danych osobowych 
Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z 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 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO. 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, reprezentowany przez Dyrektora, 

z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: 

Sekretariat@biebrza.org.pl, 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Funkcję tę pełni Pan Paweł Gudel. Z IOD można 

skontaktować się pod adresem e-mail: mailto:iod@biebrza.org.pl lub w siedzibie Administratora w czasie 

pełnienia dyżurów przez IOD, bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej,  

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu: udziału w Konkursie Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym – 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. Obowiązki prawne ciążące na administratorze wynikają z przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 j.t.), a także innych przepisów prawa, które administrator 

ma obowiązek stosować;  

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa  

5) dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 

6) osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania 

ich sprostowania 

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym jest obligatoryjne. 

Biebrzański Park Narodowy może przetwarzać również dane osobowe na podstawie zgody w zakresie, celu 

i na warunkach określonych w treści zgody. 

Osoba której dane są przetwarzane ma prawo żądać od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, 

sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich 

danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody. 
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