
                                                                                                                             załącznik nr 4 - Klauzula RODO 

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: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Słowiński Park Narodowy 

z siedzibą w Smołdzinie,  

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Słowińskim Parku Narodowym jest możliwy pod numerem 

tel. 59 8489110 lub adresem email: iod@slowinskipn.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyłonienia praktykanta i podpisania umowy na 

podstawie art. 6 ust. 1lit b, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016r. 

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Słowiński Park Narodowy, podmioty upoważnione na 

mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania umowy np. usługi pocztowe, firmy kurierskie. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres wymagany ustawą  

o rachunkowości lub do czasu zrealizowania umowy. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, 

7. 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 dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do 

przenoszenia danych, 

8. 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 2016r. 

9. podanie danych osobowych jest dobrowolne na mocy przepisu prawa, jednakże niepodanie danych w 

zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie podpisaniem umowy/porozumienia. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej. 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie:  

imię i nazwisko, dane teleadresowe i dane identyfikacyjne, 

przez  Administratora tj. Słowiński Park Narodowy z siedzibą w Smołdzinie 76-214,  

Bohaterów Warszawy 1A, w celu: 

a) zawarcia i realizacji porozumienia na odbycie praktyki zawodowej na terenie Słowińskiego Parku 

Narodowego; 

b) zawarcia i realizacji umowy dot. korzystania z pokoi gościnnych na terenie SPN;  

c) dochodzenie ewentualnych roszczeń; 

d) zapewnienia bezpieczeństwa Praktykantom i innym osobom przebywającym na terenie pokoi 

gościnnych SPN - w przypadku przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku 

gromadzonych przy użyciu monitoringu wizyjnego umieszczonego nad budynkami w przestrzeni 

publicznej; 

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody  

w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na jej podstawie przed jej wycofaniem. 

 

Data………………………………… Miejscowość………………………….                       ……………………                                                                                                                                         

                                                                                                                                                            (podpis) 


