
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych  dla Parku Narodowego „Ujście Warty” 

(Wolontariusz) 

 

 
……………………………………………………………….. 
Imię i nazwisko 
 
………………………………………………………………. 
Numer telefonu 
 
……………………………………………………………….. 
Adres e-mail  

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, 

numer telefonu, adres e-mail przez Administratora danych osobowych - Park Narodowy „Ujście Warty” 

z siedzibą  

w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, tel: (95) 7524027, adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl  

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y o możliwości wycofania zgody na dalsze przetwarzanie 

moich danych osobowych w każdym dowolnym momencie. 

 

………………………………………….. 

                                       data i podpis 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) informujemy, że: 
 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Narodowy „Ujście Warty” (PNUW) z siedzibą w Chyrzynie 1, 

reprezentowany przez Dyrektora Parku, 69-113 Górzyca, tel. (95) 7524027, adres e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl  
2) W PNUW wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach 

ochrony swoich danych osobowych przez: 
1. adres e-mail: iod@pnujciewarty.gov.pl  
2. pisemnie na adres PNUW wskazany w pkt.1.  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Park 
Narodowy „Ujście Warty” Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. 

3) Pani/Pana dane osobowe w zakresie: IMIĘ, NAZWISKO, NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL przetwarzane będą przez 
Administratora w celu realizacji zadań  związanych z wolontariatem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  w związku z 
udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na dalsze 
przetwarzanie danych osobowych. 

5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy administratora oraz wyłącznie instytucje 
upoważnione  
z mocy prawa a także  podmioty współpracujące z administratorem na podstawie odpowiednio zawartych umów o powierzeniu 
przetwarzania danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi informatyczne. 

6) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w wolontariacie. W przypadku niepodania danych udział  

w wolontariacie nie będzie możliwy. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 

ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z zastrzeżeniem ograniczeń 

wynikających  

z RODO i innych przepisów prawa. W stosunku do danych osobowych, na przetwarzanie których została udzielna zgoda, 

przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji wymienionych powyżej praw 

należy skontaktować się  

z Administratorem lub Inspektorem Ochrony danych Osobowych na adresy wskazane powyżej w pkt.1 lub 2 niniejszej klauzuli.  

8) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 

przez administratora narusza przepisy RODO. 

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały 

profilowaniu. 
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