Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach w związku ze swoja działalnością prowadzi edukacje
leśną.
Oferty edukacyjne skierowane są do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób
niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i
zrównoważonej gospodarce leśnej. W obowiązku informacyjnym zamieszczonym poniżej
znajdują się informacje, w jaki sposób Nadleśnictwo chroni i przetwarza dane osobowe
uczestników edukacji leśnej i konkursów.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 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), zwanego „RODO”,
Nadleśnictwo Browsk informuje, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Browsk w Gruszkach zwane
dalej Administratorem tel.85 68 58 344 e-mail browsk@bialystok.lasy.gov.pl
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować z
Administratorem się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest rozpowszechnianie wiedzy o
środowisku leśnym poprzez rejestrację uczestników edukacji leśnej, konkursów,
wydawania nagród ,oraz wykorzystanie wizerunku grupy w postaci zdjęć i filmów w
związku z udziałem w zajęciach edukacyjnych nadleśnictwa ,które mogą być
publikowane na stronie internetowej nadleśnictwa.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych.
5. Administrator Danych może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadniony
interes realizowany przez Administratora Danych, o ile prawnie uzasadniony interes
wystąpi.
6. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy
Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych, podmiotom, z których usług
Administrator Danych będzie korzystał.
7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub
organizacji międzynarodowej.
8. Ma Pan/Pani prawo do:
1)

dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

2)

sprostowania danych (art. 16. RODO),

3)

usunięcia danych (art. 17 RODO),

4)

ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

5)

przenoszenia danych (art. 20 RODO),

6)

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

7)

niepodlegania

decyzjom

podjętym

w

warunkach

zautomatyzowanego

przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
8)

wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2,

9)

00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z
przepisami o ochronie danych osobowych.

9. Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach
przewidzianych prawem oraz przez okres wynikający z aktualnego Zarządzenia
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego
wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu.

