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                              Ankieta*                                         
                                                                               * (proszę zaznaczyć właściwe znakiem „X”) ☐ -> ☒ 

 zakwaterowanie                ☐:        kwatera turystyczna ☐        pensjonat ☐         hotel ☐      

 pole namiotowe           ☐:        WC ☐       natrysk ☐      wiata/zadaszenie ☐      elektryczność ☐       

 wypożyczalnia sprzętu  ☐:          kajaki ☐       rowery ☐       łodzie ☐       tratwy ☐       bryczka ☐    
                                          Prosimy zaznaczyć, co z Państwa oferty jest wypożyczane (nie tylko dla zakwaterowanych gości). 

 punkt gastronomiczny   ☐:         ………………………………………………..………………………………………    

                                                                                         

1. Imię i nazwisko:  ……………………….…………………….....………..………….…..........................……..…..…………. 
 
2. Nazwa firmy:  ……………………………………………………….......………..………...................................…….……… 
 
3. Nazwa kwatery:  ………………………………………………….....………....………….….....…………………....………... 
 
4. Dokładny adres: ……………………………………………………..................…..………….…………………….…………  

 
                          ……………………………………….....…....……..………….……………...............…..………………. 

 
5. Gmina: ……………………………………………………………......…….....………..………….…....………....……………… 
 
6. Telefony: …………………………………………………………......……….....………..…………......…………..…………….. 
 
7. E-mail: …………………………………………………….......…….....….……..………….……….......………...……………… 
 
8. Adres strony WWW: ……………………………………........….....………..………….…………………………………… 
 

 

         Pokoje:    
Rodzaj 

pokoju 
Liczba 

Z osobną 

łazienką 
TV Radio Dostawki 

Aneks 

kuchenny 
Lodówka 

1 os.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2 os.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3 os.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4 os.  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

apartament  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

domek  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

       Inne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

           Maksymalna ilość gości: …………… 

           Liczba łazienek ogólnych: ....……… 

 

Przyjmowanie zwierząt  ☐  Dostęp do Internetu      ☐ 

Wyżywienie dla gości        ☐  Kuchnia ogólna dostępna dla gości    ☐  

Pokój dzienny/salon dla gości   ☐  Osobne wejście dla gości     ☐  
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Obsługa gości w języku angielskim ☐   

                 Inne języki:      dobrze: ………………………………,  komunikatywnie: ……………………………………………. 

 

Atrakcje dla zakwaterowanych gości: 

plac zabaw dla dzieci ☐   ogród dla gości  ☐   

basen   ☐   wiata    ☐  

              miejsce na grill   ☐   miejsce na ognisko   ☐   

miejsce na namioty  ☐    kuchnia regionalna  ☐   

kajaki     ☐   łodzie    ☐   

tratwy turystyczne  ☐   rowery   ☐   

jazda konna   ☐   bryczka   ☐  

 

Otoczenie: 

odległość do lasu       …………..... km 

odległość do rzeki      ………..…... km   

odległość do jeziora      …….....…… km 

odległość do najbliższego sklepu spożywczego ……....……. km  

odległość do najbliższego przystanku PKS   ………….…  km 

odległość do najbliższej stacji PKP    ………….…  km   

 
 

OŚWIADCZENIE 
Ja, niżej podpisany(a) potwierdzam prawdziwość dobrowolnie podanych danych w ankiecie. Powyższe 
dane będę na bieżąco aktualizował(a) w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zmian. 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. 
 
☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji turystycznych i edukacyjnych z BbPN. 
 
      ........................................................    ..............................................                             ......................................................  
                        miejscowość            data                                 imię i nazwisko 
 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 
z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy reprezentowany przez Dyrektora 
z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz; kontakt tel. 85 7383000,  e-mail:  sekretariat@biebrza.org.pl  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  email: iod@biebrza.org.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji na portalu internetowym Biebrzańskiego Parku 

Narodowego- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 

4) Pana/Pani dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej Biebrzańskiego Parku Narodowego 
(www.biebrza.org.pl) i mogą być przetwarzane w innych mediach, 

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, 
6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo 
do przenoszenia danych, 

7)  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, 
że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,    

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora 
uniemożliwi realizację promocji. 


