Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz
tel. (0 85) 738 30 00, fax. (0 85) 738 30 21
www.biebrza.org.pl, e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

w trosce o bagna i ludzi

ANKIETA
Osoby : ☐ posiadającej ☐ ubiegającej się o:
„Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po Biebrzańskim Parku Narodowym”
Nazwisko: …………………………………………………………………… Imiona …………………………………. …………………………………..
Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykształcenie:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Posiadane uprawnienia turystyczne:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Języki obce:
a) język ……………………………………………………… znajomość potwierdzona: ☐ tak ☐nie
b) język ……………………………………………………… znajomość potwierdzona: ☐ tak ☐nie
c) język ……………………………………………………… znajomość potwierdzona: ☐ tak ☐nie
Dane kontaktowe:
e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
strona www: ……………………………………………………………………………………………………………………………
tel. komórkowy: ……………………………………………..tel. stacjonarny: ………………………………………………
Zakres danych wyświetlanych na stronnie: www.biebrza.org.pl (zakładka Turystyka -> Przewodnicy)
☐ imię i nazwisko

☐ języki obce

☐ tel. komórkowy

☐ tel. stacjonarny

☐ adres e-mail

☐ strona www

Aktualizacja danych: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………..
(wypełnia
…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………..
BbPN)
(zakres zmian)

(data zgłoszenia, sposób zgłoszenia)

ZOBOWIĄZANIE
Osoby posiadającej „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po Biebrzańskim Parku Narodowym"
Zobowiązuję się do:
1. Przestrzegania zarządzenia dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie sposobów udostępniania
obszarów Biebrzańskiego Parku Narodowego w celach turystycznych i rekreacyjnych.
2. Zapoznania każdego obsługiwanego turysty z obowiązującymi przepisami udostępniania BbPN w celach
turystycznych i rekreacyjnych.
3. Okazywania, na każde żądanie pracowników BbPN „Zezwolenia na wykonywanie usług przewodnickich po
Biebrzańskim Parku Narodowym” oraz zobowiązania turystów z mojej grupy, do okazania aktualnych biletów
wstępu do Parku.
4. Przyjęcia odpowiedzialności cywilno-prawnej za prowadzoną grupę turystyczną.
………………………………………
(miejscowość)

………………………………..…
(data)

………………………………..……………………….
czytelny podpis (imię i nazwisko)

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz
tel. (0 85) 738 30 00, fax. (0 85) 738 30 21
www.biebrza.org.pl, e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

w trosce o bagna i ludzi

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że w przypadku zmiany danych poinformuję o tym Zespół Udostępniania Biebrzańskiego Parku
Narodowego, e-mail: it@biebrza.org.pl
Informuję, że: ☐ jestem ☐nie jestem

zainteresowana/y obsługą grup szkolnych.

☐ Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji turystycznych i edukacyjnych z BbPN.
☐ Oświadczam, że spełniam warunki określone w przytoczonym poniżej, Art. 22 o usługach hotelarskich oraz

usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dn. 29 sierpnia 1997 r.
„Przewodnikiem miejskim lub terenowym lub pilotem wycieczek może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku
z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek;
3) posiada wykształcenie średnie lub średnie branżowe.”
………………………………………
(miejscowość)

………………………………..…
(data)

………………………………..……………………….
czytelny podpis (imię i nazwisko)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
(w tym również nieodpłatną publikację wizerunku na stronie www lub innych mediach) przez:
Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz.
………………………………………
(miejscowość)

………………………………..…
(data)

………………………………..……………………….
czytelny podpis (imię i nazwisko)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, reprezentowany przez Dyrektora,
z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 8, 19-110 Goniądz, kontakt tel. 85 7383000 lub mail: sekretariat@biebrza.org.pl,
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt email: iod@biebrza.org.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) wydania zezwolenia na wykonywanie usług przewodnickich po Biebrzańskim Parku Narodowym na podstawie Art. 6 ust.
1 lit. c RODO
b) opublikowania na stronie internetowej Biebrzańskiego Parku Narodowego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
4) Pana/Pani dane osobowe (nazwisko i imię, znajomość języków obcych, kontakt tel., email, www) zostaną opublikowane na
stronie internetowej Biebrzańskiego Parku Narodowego (www.biebrza.org.pl) i mogą być przetwarzane w innych mediach,
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania przez Państwa usług przewodnickich oraz do
czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu,
6) 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, a także prawo do cofnięcia
zgody,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
gdy uzna Pan/Pani, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wskazanym przez administratora
uniemożliwi wydanie zgody lub realizację promocji na stronie www.
9) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy),
10) Państwa dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

