Nadleśnictwo Lubichowo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożeniem zgłoszenia
noclegu w ramach Programu „Zanocuj w lesie”
Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Lubichowo z siedzibą przy ul.
Leśna 12; 83-240 Lubichowo; tel.: +48 58 58 85 323/ fax: +48 58 58 85 322lubichowo@gdansk.lasy.gov.pl
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod
adresem e-mail lub telefonem wskazanym powyżej.
Cel i podstawa prawna przetwarzania danych
Celem przetwarzania danych osobowych jest przyjmowanie i ewidencja zgłoszeń zamiaru noclegu
w ramach Programu „Zanocuj w lesie” na terenie Nadleśnictwa Lubichowo.
W celu rozpatrzenia zgłoszenia Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1
lit. a) Rozporządzenia RODO1- to jest na podstawie Pani/ Pana zgody.
Zgoda może być cofnięta w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Metody przetwarzania danych osobowych:
Zgłoszenie noclegu w ramach programu zawiera następujący zakres danych:
 Dane identyfikacyjne: imię i nazwisko zgłaszającego,
 Dane kontaktowe: telefon, adres e-mail
 liczba nocy (termin pobytu na terenie leśnym),
 liczba osób,
 planowane miejsce biwakowania (nazwa obszaru),
 zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie oraz w sposób tradycyjny (forma papierowa).
Odbiorcy danych
Dane osobowe będą przetwarzane i przekazywane upoważnionym pracownikom Nadleśnictwa
Lubichowo w celu realizacji Programu „Zanocuj w lesie” (w tym pracownicy służby leśnej właściwi
dla miejsca biwakowania, pracownicy Straży Leśnej. Pani/Pana dane osobowe mogą być również
udostępniane podmiotom do tego uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, w tym Policji, Straży
Pożarnej i służbom ratowniczym.
Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania,
Okres przechowywania danych wynosi 10 lat, zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi nałożonymi na
Administratora na podstawie Jednolitego Wykazu Akt dla PGL LP (JRWA 715 (udostępnianie lasu dla
turystyki i rekreacji)/ kategoria B10). Podstawa prawa: ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.
Prawa związane z przetwarzaniem danych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu na warunkach
określonych w RODO następujące prawa:
 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16. RODO),
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 prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO),
Każde z tych żądań będzie przez administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych skutkować będzie brakiem
możliwości przyjęcia zgłoszenia ws. noclegu w ramach Programu „Zanocuj w lesie” na terenie
Nadleśnictwa Lubichowo.

