Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Nadleśniczego
Nadleśnictwa Konstantynowo z dnia 29 lutego 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy na zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej
w Nadleśnictwie Konstantynowo
……………………………………………………………..
(miejscowość, data)
Nazwa instytucji/organizacji
Adres instytucji
Imię nazwisko osoby zgłaszającej grupę
Telefon osoby zgłaszającej grupę
E-mail
Data i godzina zajęć
Lekcja terenowa w nadleśnictwie / zajęcia
w szkole (przedszkolu) *
Orientacyjna liczba uczestników
Liczba opiekunów
Proponowany temat zajęć

Ognisko (TAK lub NIE)**
Czy w zajęciach będą uczestniczyły osoby
niepełnosprawne?**
*

wybrać gdzie mają odbyć się zajęcia
dotyczy zajęć w terenie

**

Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki przez szkołę (przedszkole) odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia
MENiS z 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U 2018 r. poz. 1533). Uczestnicy wycieczki podlegają
ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Oświadczam, że:
- zapewnię właściwą i skuteczną opiekę nad uczestnikami zajęć,
- zapoznałem/am się oraz uczestników i rodziców/opiekunów prawnych z Regulaminem udziału w zajęciach
edukacyjnych
organizowanych
przez
Nadleśnictwo
Konstantynowo,
dostępnym
na
stronie
www.konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl w zakładce EDUKACJA,
- zapoznałem/am uczestników oraz rodziców/opiekunów prawnych o wymaganym stroju i butach odpowiednich do
lasu i panujących warunków pogodowych,
- zabezpieczyłem/am środki do udzielania pierwszej pomocy.

……………………………………………………………
Odręczny podpis osoby zgłaszającej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZGLASZAJĄCYCH ZAJĘCIA Z EDUKACJI LEŚNEJ

Administratorem Państwa danych osobowych, których zakres ograniczony jest wyłącznie do danych
wskazanych w treści formularza zgłoszeniowego na zajęcia z edukacji leśnej jest Nadleśnictwo
Konstantynowo z siedzibą w Konstantynowie 1, 62-053 Konstantynowo.
Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1, lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46WE.
Odbiorcą Państwa danych jest Nadleśnictwo Konstantynowo.
Danych osobowych nie przekazujemy do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
Państwa dane przetwarzane są przez okres 5 lat, co wynika z przepisów kancelaryjnych PGL Lasy
Państwowe.
Informujemy, iż posiadacie Państwo prawo dostępu do swoich danych, które w każdej chwili mogą zostać
przez Was poprawione, uzupełnione. Państwa prawem jest możliwość złożenia wniosku o ograniczenie ich
przetwarzania.
Jeżeli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony Nadleśnictwa, co do zasad i bezpieczeństwa przetwarzania
Waszych danych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Informujemy, że dane osobowe, w których jesteśmy posiadaniu są przetwarzane wyłącznie w celach
z którymi zostali Państwo zapoznani. Państwa dane nie są profilowane.
Pełen zakres informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Nadleśnictwie Konstantynowo
znajduje się na naszej stronie www.konstantynowo.poznan.lasy.gov.pl, zakładka: Informacje/Rodo.
Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Cezary Sadowski, z którym można się skontaktować poprzez
adres e-mail cezary.sadowski@rodo.pl.

…………………………………………………………….
Podpis opiekuna
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