
 
 

Ogólna informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych  
dla osób korzystających ze szlaków wodnych 

w Biebrzańskim Parku Narodowym z siedzibą w Osowcu-Twierdzy 

 
Biebrzański Park Narodowy realizuje wymogi wynikające z 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 2016 r.), zwanego 
w dalszej części RODO. W związku z powyższym,  udostępniamy Państwu wszelkie informacje w tym 
zakresie w poniższej informacji, o których mowa w art. 13 i 14 RODO na temat przetwarzania danych 
osobowych. 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Biebrzański Park Narodowy, z siedzibą w Osowcu-
Twierdzy 8, 19-110 Goniądz,  kontakt tel. 85 7383000 lub e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl, 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z IOD można skontaktować się pod adresem e-
mail: iod@biebrza.org.pl lub w siedzibie Administratora w czasie pełnienia dyżurów przez IOD, bądź 
listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej, 

3) Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu: 
- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych (np. prawa 
podatkowego lub przepisów o rachunkowości), wynikających z prawa Unii i prawa polskiego - (na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 
- ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), 
- w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej 
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – przez okres od 
udzielenia zgody do jej ewentualnego wycofania, 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania, oraz upływu 
przedawnienia roszczeń wynikających ze wstępu na teren Parku Narodowego, oraz upływu terminów 
wynikających z przepisów podatkowych, 

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz odmowa ich podania będzie skutkować brakiem 
możliwości zakupu kart wstępu na teren szlaku wodnego, 

6) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy nadrzędnych przepisów 
prawa do uzyskania danych (np. Urząd Skarbowy, Policja, Prokuratura), 

7) nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych, 

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 
Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO), 

9) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

10) Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym 
profilowaniu. 


