FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
Kolonii / obozu w Kampanii CZYSTE PLAŻE 2019
(warsztaty lipiec – sierpień w Słowińskim Parku Narodowym)


Ośrodek letniskowy / Organizator letniego wypoczynku dzieci i młodzieży (pieczątka)*



(Pieczątka)
Przedział wiekowy uczestników 
od ....... do ...... lat
LICZBA uczestników  
LICZBA opiekunów
( 1 opiekun na każdą grupę do 30 os.)
............... - uczestników                         
..............  - opiekunów
OSOBA DO KONTAKTU
(imię, nazwisko, telefon służbowy)

............................................................................................................
TERMIN WARSZTATÓW
(uzgodniony telefonicznie)

........................................ (data)
MIEJSCE WARSZTATÓW *
Rąbka 
Smołdziński Las – Czołpino (w ramach oferty edukacyjnej realizowanej przez Muzeum SPN w Czołpinie)
INFORMACJE O ODPŁATNOŚCI:
Koszt uczestnictwa w programie:
	Udział w warsztatach – nieodpłatnie
	Wstęp do Parku – uczniowie nieodpłatnie, 

os. dorosłe/opiekunowie 3,00zł/os.
Dodatkowo płatne zajęcia z pracownikiem SPN:
	Lekcja muzealna w Czołpinie – 100,00 zł/grupa
	Wstęp do Muzeum SPN w Czołpinie –7,00 zł/grupa pow.10 os.
	Lekcja muzealna w Filii Muzeum SPN w Rąbce – 30,00 zł/grupa
	Wstęp do Filii Muzeum SPN w Rąbce – 2,00zł/osoba
	Zajęcia terenowe – 250,00 zł/grupa do 30 os.

Po zajęciach warsztatowych grupa deklaruje samodzielne 
zwiedzanie SPN 
TAK / NIE
niepotrzebne skreślić

Prosimy o podawanie tylko służbowych danych  kontaktowych (mail, telefon).

Zapoznał-em/-am się z klauzulą informacyjną zgodnie z art. 13 RODO.



           ………………………………
(data, podpis)






Niezbędnym wymogiem uczestnictwa w warsztatach jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z poniższym:
 Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słowiński Park Narodowy, 

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Słowińskim Parku Narodowym jest możliwy pod numerem tel. 59 8489110 lub adresem email: iod@slowinskipn.pl" iod@slowinskipn.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do prowadzenia ewidencji liczby dzieci 
i młodzieży uczestniczących w warsztatach organizowanych przez SPN, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione z mocy przepisów prawa, 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,
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, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
a także prawo do przenoszenia danych,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, 
że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie
z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
podanie danych osobowych jest dobrowolne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkowało brakiem możliwości udziału dzieci i młodzieży z Państwa Ośrodka w warsztatach organizowanych przez SPN.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej.

									       Wyrażam zgodę

									…………………………………….
										Podpis







