ZGŁOSZENIE UDZIAŁU
w XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
Rok szkolny 2020/2021
Proszę wypełnić formularz drukowanymi literami i odesłać na adres e-mail:
edukacjazpkws@zpk.com.pl
w terminie do 12 lutego 2021 r.
1.

NAZWA I ADRES SZKOŁY:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.

Numer telefonu (do kontaktu ze szkołą: ………………………………………………………………………………….

3.

Adres e-mail szkoły: …………………………………………………………………………………………………………………

4. Nazwa gminy na terenie której znajduje się szkoła: …………………………………………………………………
5. Nazwa Parku Krajobrazowego z terenu gminy, reprezentowanego przez szkołę (dot. gmin,
w granicach których znajduje się więcej niż jeden PK): …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6.
7.
8.

Liczba uczestników przystępujących do etapu szkolnego: ……………………………………………………….
Imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna
przygotowującego uczestników do konkursu: ………………………………………………………………………….
Adres e-mail nauczyciela/opiekuna drużyny
wyłonionej w eliminacjach szkolnych: ……………………………………………………………………………………..

Zgodnie z treścią 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) dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach z siedzibą w Będzinie,
ul. I. Krasickiego 25, 42-500 Będzin.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się mailowo, pod adresem iod@zpk.com.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem
kontaktowy Administratora danych.
3. Dane osobowe osób uczestniczących we wszelkich formach edukacji ekologicznej ZPKWŚ przetwarzane są w celach ewidencyjnych,
sprawozdawczych, promocyjnych i informacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e ww. Rozporządzenia.
4. Dane osobowe są przekazywane organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia oraz
osobom upoważnionym do przetwarzania danych.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat, a następnie archiwizowane zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym, z późn. zmianami.
6. Osoby uczestniczące we wszelkich formach edukacji ekologicznej ZPKWŚ posiadają prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie.
7. Osoby uczestniczące we wszelkich formach edukacji ekologicznej ZPKWŚ mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Pani/Pana dane nie będą poddawane profilowaniu. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego nie będzie przekazywać danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Podanie danych osobowych (imię i nazwisko uczestnika/opiekuna grupy, nazwa i adres placówki oświatowej) jest dobrowolne, aczkolwiek
niezbędne do organizacji edukacji ekologicznej ZPKWŚ. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości korzystania z wszelkich
form edukacji ekologicznej ZPKWŚ.
Powyższe informacje zrozumiałem i przyjąłem do wiadomości.
………………………………………….………………………….
podpis opiekuna grupy

