
Zgłoszenie udziału w XXX Sympozjum Jurajskim  

oraz  

XXVII Międzynarodowej Szkole Ochrony Przyrody Obszarów Krasowych 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 – 4 września 2020 r. 

 

Hotel Ostaniec w Podlesicach; Ośrodek Edukacyjno-Naukowy ZPKWŚ w Smoleniu 

 

Imię i nazwisko: 

………..……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Instytucja: 

……………….………………………………………………………………………………… 

………………………………………….……………………………………………………… 

Tel/fax: 

………………………………..……………………………………….………………….. 

e-mail: 

………………………………..……………………………………………….………….. 

Wybrana opcja – proszę zaznaczyć „X”: 

   I Dzień   II Dzień 

Posiłki:    

Śniadanie:      04.09.2020 □  

Obiad:   03.09.2020 □  04.09.2020 □  

Kolacja:  03.09.2020 □  

Nocleg :   3/4.09.2020  □   

Posiłki wegetariańskie  □ 

 

Podpis:.........................…………. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zgłoszenia prosimy  przesyłać do 17.08.2020 r. na adres:  

 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego 

Oddział Biura w Smoleniu  

42-436 Pilica;  

 

lub  

 

e-mail: zpksmolen@zpk.com.pl 

 



Klauzula informacyjna 
  

Zgodnie z treścią art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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) dalej RODO – 
informujemy, 
że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach 
z siedzibą w Będzinie, ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu 

związanym z zawarciem umowy cywilno-prawnej. 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Zespołem 

Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji 

związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się mailowo, pod adresem 

komed@komed.pl, telefonicznie pod nr 32 258 52 31,a także pocztą tradycyjną pod adresem 

40-159 Katowice, ul. Jesionowa 9a, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 

związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie będą 

poddawane profilowaniu. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego nie będzie 

przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane 

osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa 

oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom 

świadczącym usługi na zlecenie ZPKWŚ. 
Powyższe informacje zrozumiałem i przyjąłem do wiadomości. 
  
................................................................ 
       (data i podpis)  
 

 


