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Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
zwanym dalej RODO, informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
(dalej: „PTTK” lub „stowarzyszenie”)
z siedzibą w Warszawie
przy ul. Senatorskiej 11,
wpisane do rejestru stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 100817.
2) Stowarzyszenie jako administrator
powołało inspektora ochrony danych,
z którym kontakt możliwy jest
pod adresem: iod@pttk.pl lub pod
adresami pocztowymi.
3) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w celu realizacji
i rozliczenia projektu „VII
Międzypokoleniowa Sztafeta
Turystyczna” – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO.
4) Pana/Pani dane osobowe są
przetwarzane w następującym
zakresie: imię i nazwisko, numer
telefonu i adres mailowy.
5) odbiorcą Pani/Pana danych
osobowych będą pracownicy
i członkowie administratora,
w zakresie swoich obowiązków
służbowych na podstawie
upoważnienia, w ramach działalności
statutowej PTTK, jak również
podmioty uprawnione do uzyskania
informacji na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty współpracujące
na podstawie umowy powierzenia
danych w celu realizacji zadań
statutowych.
6) Pani/Pana dane osobowe
przechowywane będą przez okres
5 lat od momentu zakończenia akcji.
7) przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego
Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9) dane udostępnione przez
Panią/Pana nie będą podlegały
profilowaniu.

KARTA ZGŁOSZENIA
1. Dane kontaktowe:
Nazwa organizacji:
Ulica:
Miejscowość:
Województwo:
Strona www:
Osoba odpowiedzialna za kontakty:

Kod pocztowy:
e-mail:
Telefon kontaktowy:

2. W ramach Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej organizujemy:
Nazwa imprezy:
Trasa:
Miejsce i godzina zbiórki:
Planowana liczba uczestników:
Planowane działania edukacyjne związane z ochroną przyrody:

Forma turystyki:

3. Obchody jubileuszu 70-lecia PTTK podczas VII Międzypokoleniowej Sztafety Turystycznej:
• zasadzenie Drzewa Dziedzictwa PTTK: TAK
NIE
• data ceremonii: w trakcie Sztafety
inna (kiedy?)
Dokładna lokalizacja miejsca zasadzenia Drzewa Dziedzictwa PTTK:
Koordynaty GPS (opcjonalnie):
Właściciel gruntu:
Uwaga! Prosimy o zawarcie w sprawozdaniu grafiki poglądowej z zaznaczeniem lokalizacji Drzewa
Dziedzictwa PTTK na mapie (np. Google Maps, Bing Maps, Targeo).
• Oświadczamy, że sprawozdanie ze Sztafety prześlemy w formie wizualnej i opisowej pod adresem:
promocja@pttk.pl do 15.10.2020 r.
• Oświadczamy, że uzyskamy zgodę właściciela gruntu, na którym zasadzone zostanie Drzewo
Dziedzictwa PTTK i umieszczona tabliczka identyfikacyjna.
• Oświadczamy, że roztoczymy opiekę nad powierzoną sadzonką.

Miejscowość, data

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń pod adresem: promocja@pttk.pl do 16.08.2020 r.

Projekt
przy współpracy

