
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

Spływ kajakowy  z okazji 40-lecia PK „Dolina Słupi” 

Soszyca - Gołębia Góra   

3 września 2021r, start Soszyca 10.00  

 
Imię i nazwisko uczestnika …………………………………………………………………………………………………. 

Kontakt, nr telefonu  ………………………………………… e mail …………………………………………………. 

Instytucja/ osoba indywidualna……………………………………………………………………….…………………. 

Oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią.  

                                                 Data i podpis uczestnika: ………………………………………………………….        

Transport:    ze Słupska   tak / nie (skreślić niepotrzebne) 

                       z Bytowa     tak / nie (skreślić niepotrzebne) 

 Podczas spływu zapewniamy miejsce w kajaku dwuosobowym, kamizelkę ratunkową, 

worek nieprzemakalny na rzeczy, opiekę instruktorów na trasie, ubezpieczenie NW, 

poczęstunek na mecie spływu.  

Klauzula RODO 

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie mojego wizerunku moich danych 

osobowych (wizerunku) na stronach internetowych Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w 

Słupsku. 

  Wyrażam zgodę  Nie wyrażam zgody – na upublicznienie mojego wizerunku moich danych 

osobowych (wizerunku) na stronie serwisu Facebook Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w 

Słupsku i Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi’  

1. Administratorem danych osobowych jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w 
Słupsku ul. Poniatowskiego 4a. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych e-mail: iod@pomorskieparki.pl 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja niniejszego wydarzenia.  
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 e) Rozporządzenia RODO, to jest  

realizacja zadania w interesie publicznym, w związku z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o 
ochronie przyrody oraz art. 6 ust. 1 a) Rozporządzenia RODO, to jest zgoda, w związku z art. 9 ust 
2 a) Rozporządzenia RODO. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty wykonujące zadania kontrolne na podstawie 
przepisów prawa oraz w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku i danych, osoby 
korzystające z Internetu i Facebooka Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat po zakończeniu wydarzenia, lub jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - do czasu wycofania zgody. 

7. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu 
do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu 
oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ). 

8. W przypadku wyrażenia zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody oraz do 
żądania usunięcia danych. Wycofanie zgody należy złożyć pisemnie do administratora. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w niniejszym 
wydarzeniu. 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl

