
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 
 

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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) 

informujemy, że:  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białowieski Park Narodowy przy Parku Pałacowym 11, 17-230 

Białowieża. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem 
danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@bpn.com.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestnictwa w Konkursie Wiedzy Ekologicznej w zakresie: 
imienia, nazwiska, adresu, telefonu kontaktowego, adresu e-mail organizowanego przez administratora, w oparciu o 
wyrażoną zgodę zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) RODO, 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wymienionego celu w punkcie 3 lub do 
czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w tym celu. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby współpracujące z Administratorem, zgodnie z regulaminem 
konkursu, t.j. współorganizatorzy oraz koordynatorzy powiatowi i szkolni konkursu. 

6.  Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu 
zgody na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych. 

8. Na działania Administratora przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z 
celem, do którego zostały zebrane. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w konkursie. 
10. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
11. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 
_________________________________________________________________________ 
 

W związku z wyżej wymienionymi informacjami  

 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w konkursie organizowanym  

przez administratora danych osobowych tj. Białowieski Park Narodowy. 

 

 
 
 
 
 
       ________________________________ 
         czytelny podpis 

 
 


